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Abstract 
Morell, M. 2022. Agrar Revolution. Jordbruksproduktionen i Uppsala och Västman-
lands län ca 1750–1920. Uppsala Studies in Economic History 121. 467 pp. Uppsala: 
Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-513-1451-8 
 
In this study the meaning and historiographic use of the concept “agricultural revo-
lution” is discussed. An agricultural revolution is defined as a process by which pro-
duction and productivity of agriculture in a region increased due to organizational 
and technological changes. In the so called first agricultural revolution this growth 
may be due to the introduction of new crop rotations, introduction of more effective 
implements, the privatization of land use, strengthening of private property rights 
and systematic animal breeding. In subsequent revolutions, productivity is raised by 
the import to the farms of externally produced energy and nutrients. Further, the 
study estimates production and productivity of agriculture in the counties of Väst-
manland and Uppsala in East central Sweden from the late 18th to the early 20th cen-
tury, to determine if and if so, when, an agricultural revolution occurred in the re-
gion. The estimations are based on information in thousands of land survey acts and 
on reinterpretation of early agricultural statistics. Considerable growth, particularly 
in the western, more forested county of Västmanland, was shown from 1810-1820 
onwards. Growth accelerated profoundly from the mid-19th century. Until the final 
decades of the 19th century growth was independent of import of external nutrients. 
From then on imports of fertilizers, concentrated fodder and later fossil fuels played 
an increasing role. It is shown that growth up to the mid 19th century basically im-
plied growing cereal and potato production. Increasingly, however, the arable was 
used to produce animal fodder, and in the final decades of the 19th century it was the 
net output of meat and milk rather than cereals for human consumption that grew. It 
is also shown that the clearance of land used for fodder production (meadows and 
grazing areas) into arable, a central part of the agricultural revolution in Sweden, via 
intermittent sowings of oats, was transformative and successively led to the gradual 
introduction of modern 6-8-year crop rotations with very little fallow, but much fod-
der crops (oats, clover, timothy) in the circulations. Peasant farmers producing for 
the market were the main agents of growth. They reacted swiftly on price signals 
from the market, and after some hesitance, they eagerly accepted enclosures and pri-
vatization of land use. 
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Tabell 11.5. Foderbalanser Västmanlands län vissa år 1808-1906. Förbrukning per 
kreatur, totalförbrukning och överskott/underskott. Hl och procent. 
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sammantaget vissa år 1630-1916. 

Tabell 11.7. Nettoproduktion i jordbruket i Uppsala län vissa år 1630-1916. 

Tabell 11.8. Nettoproduktion i jordbruket i Västmanlands län vissa år 1630-1916. 
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Tabell 11.17. Jordbrukets förädlingsvärde i fasta priser (1850 år priser) vissa år 
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Tabell 12.1 Arealen jordbruksmark (åker + äng), jordbruksaktiv befolkning, 
förädlingsvärde i fasta priser, arealproduktivitet (kr/ha), arbetsproduktivitet 
(kr/sysselsatt) samt indexerad areal- och arbetsproduktivitet (1850=100). Uppsala 
och Västmanlands län. 

Tabell 12.2 Arealen jordbruksmark (åker+äng), per individ av jordbruksaktiv 
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Tabell 12.3. Andelen av boupptecknade brukare av olika kategorier som innehade 
diverse redskap och maskiner. Uppsala län 1860-1900, Västmanlands län 1870-
1900. 

Tabell 13.1. Uppsala län och Västmanlands län 1767/70-1916. Ängskvot (hektar 
äng per 100 hektar åker). 
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Förord 

Den här boken har skrivits på lite drygt två år. Det är om man så vill en pan-
demibok. Den har utarbetats inom ramen för projektanslag som Marja Erikson 
och jag tilldelades under 2017 och 2019 och skrivprocessen har bara varit det 
sista steget. Bakgrunden till boken sträcker sig dessutom faktiskt ända till den 
tid för drygt 40 år sedan, då jag började som doktorand i ekonomisk historia. 
Jag skrev en agrarhistorisk trebetygsuppsats om en Upplandssocken i Väst-
manlands län och jag föreslogs att som fyrabetygsuppsats konstruera en sam-
manfattning av den och ett antal liknande uppsatser. Håkan Lindgren som var 
min lärare såg till att jag redan 1978 fick en tidsbegränsad anställning i det 
externfinansierade forskningsprojektet ”Ägo- och brukningsstrukturen i 
svenskt jordbruk”. Uppsatsen blev till slut en artikel som publicerades i Scan-
dinavian Economic History Review 1980. 

Framför allt Håkan Lindgren och Ragnhild Lundström, men också Maths 
Isacson, Lars Magnusson och Astrid Hegardt uppmuntrade mig. Maths och 
Lars var doktorander i slutskedet, de övriga var seniora. Jag var superjunior. 
Jag bjöds in i den agrarhistoriska forskningsgrupp som samlades regelbundet 
vid institutionen och just då mest diskuterade Maths och Lars avhandlingsav-
snitt. Det var en inspirerande samling där även David Gaunt, Alexander Loit 
och Margareta Revera från Historicum deltog. Jag var med på en internationell 
konferens på temat jordbrukets bidrag till det industriella genombrottet, som 
hölls i Uppsala. Bland deltagarna märktes några av de mest kända ekonomisk-
historikerna som behandlade den agrara revolutionen, till exempel Gordon 
Mingay och Patrick O Brian. 

Det var generöst att jag fick en plats i gruppen så tidigt, fastän jag ännu 
inte utformat ens något embryo till avhandlingsämne. Mitt första tack går där-
för till alla dem vid Ekonomisk-historiska institutionen, som i slutet av 1970-
talet lockade mig att forska om förindustriell agrar utveckling. 

Ändå lämnade jag tematiken kring den agrara revolutionen och skrev i 
stället en avhandling om den svenska livsmedelskonsumtionens utveckling 
under 1600- till 1800-tal. Jag återvände sedan till jordbruket, men sysslade 
forskningsmässigt mest med en senare period, ca 1870-1945. På avdelningen 
för agrarhistoria på SLU föreläste jag dock länge och väl om just den agrara 
revolutionen. 

Först 2006 återvände jag till forskning om det förindustriella jordbrukets 
och den agrara revolutionens problematik, nu inom ramen för två internation-
ella samarbeten. Det var i ”Progressore”-programmet, lett av Gérard Béaur i 
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Paris och i arbetet med att skriva en ny syntes om det nordvästeuropeiska jord-
brukets historia, inom ramen för den långvariga belgiska CORN-satsningen 
under ledning av Erik Thoen i Ghent. Mitt andra tack går till alla dem inom 
dessa två projekt, som ledde mig tillbaka till mitt första intresseområde. Sär-
skilt vill jag nämna Gérard och Erik, men också Richard Hoyle, Carsten Pors-
krog Rasmussen, Nadine Vivier, Bas van Bavel och Christopher Dyer. Jag var 
pånyttfödd. 

Så fick jag tid att utveckla nya idéer som jag sedan lade till grund för 
åtminstone tre avslagna stora anslagsansökningar, innan klockorna ställdes 
rätt 2017. En viktig inspirationskälla har varit den forskning om agrar pro-
duktion i Skåne, baserat på längder över rörliga prästtionden, som letts av Pa-
trick Svensson och Mats Olsson vid systerinstitutionen i Lund och där även 
Magnus Bohman medverkat. Jag var avundsjuk på det källmaterial för pro-
duktionsskattningar de hade. Materialet var unikt för Skåne och jag insåg att 
enda rimliga alternativet för Uppsverige var att utgå från lantmäterihandlingar, 
skatta åker- och ängsarealerna, beräkna utsäde och skörd och så vidare. 
Samma insikt slog ungefär samtidigt Lars Nyström och Erik Hallberg, vid in-
stitutionen för historiska studier i Göteborg, fastän de inriktade sig på hela 
Sverige, lite glesare material och bara två nedslagspunkter. Vi är tacksamma 
för samarbetet med Patrick och det utbyte vi haft med Lars och Erik. 

Ett första utkast till skattningarna i denna bok, begränsade till Uppsala 
län, ventilerades vid Ekonomisk-historiska mötet i Uppsala, oktober 2019. En 
mer fullständig version, men vad skattningarna anbelangar fortfarande be-
gränsad till Uppsala län, diskuterades vid ett högre seminarium – på grund av 
pandemin hållet i videoformat – vid Ekonomisk-historiska institutionen i Upp-
sala hösten 2020. Jag tackar för alla synpunkter som kom fram vid dessa till-
fällen, inte minst från Carl-Johan Gadd, Dan Bäcklund och Fredrik Sandgren. 

Sedan jag kom tillbaka till Uppsalainstitutionen 2016, har Marja Erikson 
varit min närmaste samarbetspartner. Vi har diskuterat det som blev innehållet 
i den här boken ända sedan dess, i arbetsrummen, på konferensresor och på 
cykeln hem från jobbet eftersom vi inte bara är arbetskamrater, utan också 
grannar. De senaste fem åren har varit de bästa i mitt arbetsliv och Marja har 
varit min bästa arbetskamrat. Det är lätt, kul och lärorikt att arbeta, om den 
man arbetar med omedelbart förstår ens tankar och vice versa. Man kommer 
vidare. Mitt djupaste och varmaste tack går därför till Marja, som gjort boken 
möjlig, och arbetet roligt. Marja har tagit fram mycket av underlaget och är 
sakligt sett medförfattare, även om det är jag som hållit i pennan och som får 
ta ansvar för de brister som återstår. 

Och kram Ildikó, min livskamrat. Utan din närhet när min sjukdom ac-
celererade, hade detta inte gått.  

 
Uppsala, mars 2022 

 
Mats Morell 
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1. Inledning 

I denna bok görs ett försök att skatta jordbruksproduktionen i Uppsala 
och Västmanlands län från slutet av 1700-talet och fram till omkring 
1920. Utgångspunkt tas dels i mikrodata, i första hand lantmäteriakter, 
dels i bearbetning av äldre statistik1. Eftersom ett betydande infrastruk-
turprojekt lett av Lennart Andersson Palm har tillgängliggjort data över 
bland annat arealer, kreatursförekomst, utsäde och skördar på socken-
nivå från vissa tidiga år, 1570, 1630, 1690 och 1750 kommer vi att 
hämta data från statistik därifrån och delvis utsträcka undersökningspe-
rioden bakåt, även om precisionen växlar något och jämförelser inte all-
tid är möjliga. Vi kommer också att anknyta till, det pågående infra-
strukturprojekte som skattar åker- och ängsarealerna 1810 och 1870.2 

                               
1 Studien har genomförts inom ramenför de två forskningsprojekten ”Agrarekonomisk tillväxt 
eller stagnation i Mälardalen. Regionala produktionsdata 1750-1920” finansierat av Jan Wal-
landers och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse (projektnummer P2017-
0029) och ”Institutionell förändring och agrarekonomisk tillväxt i östra Mellansverige 1810-
1880” finansierat av Vetenskapsrådet (dnr 2019-0328). 

Projekten har letts av Mats Morell och den närmaste samarbetspartnern i projekten har 
varit Marja Erikson. Maja Lundqvist har genom sitt avhandlingsprojekt också bidragit. Marja 
och Mats har sedan flera år stått i ständig forskningsdialog. Marja har excerperat arealerna för 
alla befintliga storskiftesakter från Uppsala län och alla laga skiftesakter från Västmanlands län, 
storskiftesakterna från Västmanlands län har Marja och jag delat på. Marja har också tagit fram 
de exempel på havrejord på ängsmark, ur storskifteskartor, som finns med i kapitel 4, och allt 
annat kartmaterial. Insamlingen från storskiftesakterna är det viktigaste empiriska fundamentet 
för skattningen av åkerarealens utveckling, som är grunden i detta arbete. Laga skiftesakterna 
är i det västmanländska fallet särskilt viktiga eftersom det i motsats till vad som är fallet för det 
östliga grannlänet inte finns någon ekonomisk kartering från tidigt 1860-tal att falla tillbaka på. 
Maja Lundqvist har för annat syfte för sitt avhandlingsprojekt, excerperat åkerarealen från alla 
enskiftesakter i Uppsala län och alla laga skiftesakter fram till 1850, vilket gjort det möjligt att 
skatta länets areal omkring 1820 och 1840. Jag har formulerat frågorna i den följande texten, 
utvecklat skattningsmetoderna, och huvudsakligen svarat för tolkningarna. Texten har tillkom-
mit i dialog mellan mig och Marja, men det är hela tiden jag som fört pennan och jag tar på mig 
ansvaret för de tolkningar som görs och de misstag som återstår. Trots det djupa samarbetet är 
därför författarsubjektet ”jag”.  
2 Databaserna från Lennart A. Palms infrastrukturprojekt innehåller sockenvis jordbrukssta-
tistik för hela Sverige avseende gäller 1570 (SND 0910_001); 1630 (SND 0910_002); 1690 
(SND 0910_003), upprättade av Palm; 1750 (SND 0910-004) upprättad av Martin Linde, och 
1810 (SND 0910_005) upprättad av Palm och Linde. De refereras i det följande som Palm 
databas 1570 osv. Rapporterna med metodresonemang, källor etc. för detta projekt är Palm 
(2012) Sverige 1690; Linde (2012) Sverige 1750; Palm (2013) Sverige 1570; Palm (2016) Sve-
rige 1630; Linde och Palm (2014) Sverige 1810. Det pågående infrastrukturprojektet avseende 
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Det huvudsakliga, övergripande syftet med att skapa tillväxt-
serien är att fastställa tillväxtmönstret för jordbruket i detta område, un-
der och kring den process som ibland kommit att kallas den agrara re-
volutionen. En agrar revolutionen definieras preliminärt som en process 
av stark teknisk och organisatorisk omvandling, som medförde högre 
produktion och produktivitet i jordbruket.3 Boken har emellertid ett vi-
dare syfte. Dels ska både begreppet agrar revolution och begreppet den 
agrara revolutionen utredas, definieras, diskuteras med utgångspunkt i 
ett historiografiskt perspektiv, dels ska tillväxten inte bara mätas, utan 
energi ägnas även åt att undersöka hur denna tillväxt, eller neutralare, 
förändring, gick till, vilka beståndsdelar den hade och hur de hängde 
ihop. Det är välkänt att ett viktigt element i den svenska agrara tillväxt-
processen under 1700- och 1800-talet var nyodlingen. Ett annat viktigt 
moment – i den agrara revolutionen överallt – var införandet av växel-
bruk, d.v.s. rotationer i åkerbruket, med ingen eller liten brun träda, och 
med stora inslag av foderväxter. Därför ägnas både nyodlingen och väx-
elbrukets acceptans i den undersökta regionen ett speciellt intresse.  En 
viktig fråga blir sambandet mellan nyodlingen och odlingssystemets 
omvandling. Jag kommer att hävda att nyodlingen var transformativ 
och att den i sig innebar steg mot odlingssystemets omvandling från det 
förhärskande tvåsädet, till ett modernt växelbruk.  

Den agrara revolutionen har ofta setts som det första skede under 
tidig modern/modern tid, då ett cykliskt återkommande negativt sam-
band mellan befolkningstillväxt och levnadsstandard bröts på grund av 
tekniska genombrott. Det förklarar den stora betydelse historiker brukar 
lägga vid denna företeelse. Enligt den ganska vanliga malthusianskt fär-
gade tolkningen av utvecklingsmönstret, kunde, när folkmängden 
ökade, den agrara produktionen, det vill säga den huvudsakliga livsme-
delsproduktionen, öka endast till ökande styckkostnader, priserna steg 
alltså. Marginella jordar med svagare avkastning togs i bruk. Avkast-
ningen ökade visserligen, men marginalavkastningen och därmed snart 
även den genomsnittliga avkastningen av jorden, sjönk. Produktionsök-
ningen åtföljdes därmed av sjunkande produktivitet, avkastningen per 
capita avtog också och levnadsstandarden tenderade därmed att sjunka 
när folkmängden ökade, inte minst genom att resurserna koncentrerades 
på att producera de billigaste typerna av livsmedel, ofta någon typ av 
                               
Sverige 1810 och 1870 utifrån lantmäterimaterial drivs av Erik Hallberg och Lars Nyström, 
Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. 
3 Jfr Overton (1996a), s. 193; Allen (1999), s. 217; Gadd (2000), ss. 11-12. Som strax diskuteras 
kan de tekniska förändringar som föranleder produktivitetsstegringen innebära en effektivise-
ring inom ramen för ett slutet jordbrukssystem, så mer näring tillgängliggörs. Innebörden kan 
också vara att systemet upphör att vara slutet och näring producerat utanför system tillförs det. 
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spannmål. Till slut vände förloppet, jorden sögs ut, och det kunde till 
och med medföra att folkmängden minskade. Då lämnades de sämsta 
jordarna. Livsmedlen blev billigare att producera, ett extensivare jord-
bruk med större inslag av animalieproduktion utvecklades, marginalav-
kastningen och därmed produktiviteten repade sig, priserna föll och lev-
nadsstandarden steg. Sedan högmedeltidens agrara expansion och urba-
niseringsvåg, folk- och prisökning utspelade sig detta drama vid minst 
ett par tillfällen, med nedgång i folkmängd och priser (men höjd lev-
nadsstandard) under senmedeltiden, uppgång under 1500-talet, ned-
gång under 1600-talet, innan mönstret bröts från och med någon gång 
under 1700-talet, varpå folkmängd och levnadsstandard äntligen kunde 
följas åt och den ökade produktionen inte längre ackompanjerades av 
avtagande avkastning och sjunkande produktivitet. I Västeuropa som 
helhet inleds denna vändning under 1700-talet.4 

I litteraturen har, för Sveriges del, det tidiga 1800-talet betraktats 
som centralt, i detta skeende.5 Det tidiga 1800-talet var uppenbarligen 
en stark tillväxtperiod nationellt sett. Det faktum att Sverige på 1820-
40-talet gick från att vara ständig nettoimportör av spannmål till att un-
der fyra decennier vara stadig nettoexportör, samtidigt som folkmäng-
den ökade snabbare än någonsin tidigare utan att livsmedelsstandarden 
sjönk, har ofta framhållits som tecken på ett produktionsmässigt ge-
nombrott för det svenska jordbruket. 

Samtidigt har också ofta påpekats att det fanns starka regionala 
skillnader i tillväxtmönstret. Skåne och Västsverige (liksom Bergslagen 
och stora delar av Norrland var expansiva, medan ”Östsverige” eller 
östra Mellansverige, dit länen kring Mälaren hörde, i en rad avseenden 
anses ha haft en svagare utveckling under denna period.6 Nyodlingen 
ska ha varit svagare här än i de andra nämnda regionerna, det (till synes) 
ålderdomliga årderbruket bestod längre och redskapsutvecklingen med 
järnplogar och djupharvar fick senare genomslag än i Västsverige, Da-
larna och Norrland. Storskiftet genomfördes i rask takt i Mälarområdet, 
men enskiftet slog inte alls igenom på bred front som i Skåne, Öland 
och delar av Västergötland och laga skiftet genomfördes senare än i 
                               
4 En förgrundsgestalt var Wilhelm Abel som utvecklade teorin på 1930-talet (Abel, 1980), Tolk-
ningen är också central i Emanuel Le Roy Laduries regionala flersekelstudie av Languedoc 
(1980). Tolkningen finns i bakgrunden hos Braudel (1979). Se även t.ex. Morell (1989), ss. 40-
43, Myrdal & Söderberg (1991), ss. 26-33; Magnusson (1997), ss. 35-45; Hatcher & Baily 
(2001), ss. 21-65, Thoen & Soens (2015), ss. 458-471. 
5 Möller (1989) som skriver om de skånska godsen i den agrara revolutionen, betraktar den 
agrara revolutionen som en spridningsprocess och daterar den exempelvis i Skåne till ca 1820. 
Detta behandlas i ett senare avsnitt. 
6 Skåne: Olsson och Svensson (2010); Olsson (2005). För Sverige, se Gadd (2000), särskilt 
skattningen av livsmedelsproduktion, livsmedelskonsumtion och befolkningsökning (s. 348). 
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Västsverige. Växelbruket, som slog igenom på Skånes Söderslätt i sam-
band med enskiftet under 1800-talets första två decennier, var inte all-
mänt i Uppland och östra Västmanland förrän under 1800-talets sista 
decennier, även om det sporadiskt på herrgårdar, i bergslagsbygd och 
närmast Stockholm förekom tidigare. Det är vidare klarlagt att Mälar-
området hörde till den demografiska region där folkökningen, åt-
minstone under 1800-talets första hälft, var som svagast.7 

I denna region som en gång varit rikets viktigaste kornbod och 
som stått för en stor del av livsmedelsförsörjningen för 1600-talets väx-
ande Stockholm och den tidens viktigaste förindustriella industriom-
råde, Bergslagen, antyds en relativ agrar-ekonomisk stagnation. Var det 
helt enkelt en fråga om tidigt höjd uppodlingsgrad och ”mognad” så att 
expansionsutrymmet till stor del redan var intecknat? Eller fanns något 
som blockerade utvecklingen? Faktum är att det med några undantag 
(Köll 1980, Jonsson 1980, Magnusson 1980, Ulväng 2004, Erikson 
2018) inte är Mälarlänen som stått i centrum för det sedan 70-talet ex-
ploderande intresset för jordbrukets utveckling under 1700- och 1800-
talet. I stället har forskningen fokuserat på framför allt delar av 
Västsverige, Sydsverige och Bergslagen, alla uppfattade som expansiva 
regioner. 

Forskningsinsatsen som ligger bakom denna bok bör för den skull 
inte betraktas som enbart ett försök att fylla en regional lucka: regioner 
utvecklas olika av orsaker, av karaktäristika och samband. 

Ett skäl till att välja ett distinkt undersökningsområde, eller 
kanske snarare två distinkta undersökningsområden, är metodmässigt. 
Eftersom det viktigaste källmaterialet utgörs av lantmäterihandlingar, 
främst skiftesakter, från enskilda byar, alltså mikrodata, vore ett alter-
nativ att dra ett sampel från hela riket och basera en riksundersökning 
på detta. Enskilda lantmäterihandlingar för olika byar är emellertid till-
komna vid mycket skiftande tidpunkter och när man ska skatta åker-
areal utifrån dem, bör man relatera till ett mindre område, ett härad, 
eller i bästa fall en socken vari byarna som behandlas i handlingarna 
ligger. Häradets eller socknens åkerareal under ett visst tidsspann (inte 
ett enskilt år) kan skattas utifrån de tillgängliga lantmäterihandlingarna 
som kan omfatta en viss andel, kanske 10 procent, av områdets alla 
byar. När man jämför åkerarealen under ett senare tidsspann kommer 
den skattningen för samma område att baseras på lantmäterihandlingar 
från – i de flesta fall – andra byar inom området. Möjligheterna att följa 
åkerarealen inom en viss by över tid är goda fram till och med laga 

                               
7 Se vidare i kapitel 3 nedan. 
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skiftet som typiskt sett ägde rum på 1850-talet (men kunde äga rum 
mellan 1827 och 1928). Därefter blir det svårare. Uppgifter finns i be-
skrivningarna till häradsekonomiska kartan (1860-tal i exempelvis 
Uppsala län, omkring 1910 i Västmanlands län). Har man tur kan man 
finna uppgifter på bynivå i primärmaterialet till jordbruksstatistiken, 
men att denna väg skatta utvecklingen inom hela län, eller riket, tror vi 
inte är en framkomlig väg. 

Som komplement till lantmäterihandlingarna har vi för skatt-
ningen av åkerarealen utnyttjat – efter vissa bearbetningar – äldre sta-
tistik och även beskrivningar till det häradsekonomiska kartverket. Sta-
tistiken är grupperad på länsnivå och insamlingsmetoderna och därmed 
användbarheten och bearbetningsbehovet skiftar från län till län. Eko-
nomiska kartan blev klar vid olika tidpunkter mellan 1860-talet och 
1920-talet, för olika län. I beskrivningarna till kartverket finns i och för 
sig uppgifter på bynivå, likaså finns i vissa fall primärmaterialet till 
jordbruksstatistiken från sent 1800-tal och framåt bevarat på by-, eller 
till och med gårdsnivå, men det gäller långt ifrån alla områden.8 Möj-
ligheterna att skatta åkerarealen länsvis utifrån statistiken är goda för 
vissa län, men det är växlande. Det har visat sig görbart att åstadkomma 
detta för de två län som valts här detta har kombinerats med undersök-
ningar baserade på skiftesaktsmaterialet. Något liknande, med samma 
relativt täta nedslagsperioder hade inte med de arbetsresurser projekten 
haft till förfogande varit möjligt att göra för hela landet. Däremot kan i 
ett senare skede de här frambringade skattningarna eventuellt – tillsam-
mans med tidigare gjorda skattningar från andra områden, och de som 
görs avseende 1810 och 1870 inom det nämnda av Lars Nyström och 
Erik Hallberg genomförda infrastrukturprojektet, skattningar för hela 
riket åstadkommas. 

Sådana är alltså skälen till att lägga undersökningarna på länsnivå. 
När det gäller valet av län har det däremot spelat in att få undersök-
ningar fokuserat Mälarlänen. Bland dessa kunde olika väljas – vi hade 
ursprungligen tänkt undersöka alla fem länen runt Mälaren – men Upp-
sala och Västmanlands län är ett gott val eftersom de uppvisar vissa 
olikheter, topografiskt, socialt och näringsgeografiskt. Olikheterna ökar 
möjligheterna att finna förklarande variabler till utveckling. Undersök-
ningsområdena presenteras kort i första avsnittet av kapitel 4. 

För att förstå den utveckling som ägde rum, är komparation ett 
viktigt verktyg. Projektet har velat undersöka om det verkligen var fråga 
om en relativ stagnation i det valda området och varför utvecklingen 
                               
8 För exempel på bearbetningar av sådant primärmaterial, se Israelsson (2005), ss. 79-88 samt 
Morell & Söderhäll (2019). 
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möjligen tog andra vägar än på andra håll. Vi vill finna eventuella 
mönster i tillväxtkurvan och fastställa när tillväxten var som starkast, 
d.v.s. när (och om) något, som med ovan accepterade definition kan 
betraktas som en agrar revolution, timade. Vi söker naturligtvis även 
förklaringar till detta mönster. Vi vill studera hur arealproduktiviteten 
utvecklas, men också, med hjälp av demografiska data, klarlägga ar-
betsproduktivitetens förändring, i termer av produktion per capita och 
sysselsatt. Projektet vill även använda serierna (eller data som är rela-
terade till dem) till att klarlägga betydelsen för tillväxten av å ena sidan 
institutionella faktorer, framför allt jordskiftena, och å andra sidan 
marknadsutvecklingen, som relaterar till internationella prisrörelser och 
i stort emanerar från den sekundära icke-agrara sektorn, från industriell 
och urban utveckling. 

Kring betydelsen av marknadsutvecklingen kontra de institution-
ella faktorerna, har det, liksom kring de socioekonomiska bakgrunderna 
och ”orsakerna” till den agrara revolutionen sedan decennier funnits en 
diskussion. Projektet vill bidra med konstruktivt, empiriskt grundat 
bränsle till sådan diskussion. Betydelsen av laga skifte för nyodlingen 
och införande av växelbruk kommer emellertid att skärskådas betydligt 
mer ingående i Maja Lundqvists avhandlingsarbete som fullföljs inom 
projektets ram. Orsakerna till den stora tidsutsträckningen av genomfö-
randet av laga skifte och de faktorer som ledde till att, inom ganska 
begränsade regioner, vissa byar skiftade tidigt, andra sent, undersöks 
närmare i ett annat sammanhang av Marja Erikson, Viktor Persarvet 
och Mats Morell i samband med att vi studerar produktivitetseffekter 
av laga skiftet i Mälarområdet. 

Något som projektet däremot inte undersöker, och som därför inte 
har någon plats i denna bok, är vad som kanske kan betraktas som de 
grundläggande orsakerna till att den agrara tillväxten i Sverige (inklu-
sive undersökningsområdet) tog fart under tidigt 1800-tal. Logiken talar 
för att det berodde på skeenden av något slag, ekonomiska, socialstruk-
turella, politiska som ägde rum innan tillväxten började, som skapade 
förutsättningarna för den, som såg till att det senast från och med sekel-
skiftet 1800, fanns rationella aktörer, jordbrukare, företagare, som 
kunde reagera på marknadens signaler, som hade institutionella möjlig-
heter och incitament till att investera på ett sätt som innebar att produkt-
ionen kunde växa. Projektet ansluter sig här till slutsatserna från den 
framför allt ekonomisk-historiska forskning som refereras i kapitel 2, 
men vi koncentrerar oss alltså på sätt och vis till att studera resultatet av 
dessa skeenden, själva tillväxtfasen. 
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Boken behandlar också, i korthet, ekologiska aspekter av jord-
bruksutvecklingen. Det har framhållits att en ensidig inriktning på ökad 
spannmålsproduktion, som kännetecknade jordbruket fram till den 
agrara revolutionen, eller under den agrara revolutionens första faser 
pekade mot en ekologisk kris.9 Särskilda indikatorer på sådan kris ska 
tas fram och relateras till produktionsskattningen. 

I kapitel 3 som behandlar den tidigare forskningen om tidig-
modern och modern agrarutveckling i Sverige och framför allt inriktas 
på resultaten av en rad regionala och lokala undersökningar, men även 
på vissa översikter med teoretiska uppslag, kommer de ovanstående sä-
regenheterna med Mälarlänen att diskuteras. I kapitel 4 presenteras 
alltså undersökningsområdet, men här genomgås dessutom för under-
sökningen viktiga allmänna teoretiska och metodiska utgångspunkter 
och begrepp. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de frågeställ-
ningar och hypoteser som kan ställas mot bakgrund framför allt av re-
dovisningen genomgången av forskningsläget i kapitel 3. I kapitel 5, 
det första empiriskt undersökande kapitlet, utreds olika aspekter på ny-
odlingen som förekom i de två länen under 1800-talet, liksom omvand-
lingen av det nyss presenterade odlingssystemet, tvåsädet. Samman-
hanget mellan nyodlingen, omvandlingen av odlingssystemet, skiftes-
processerna och redskapstekniken diskuteras. De hypotetiska slutsat-
serna som dras här, har bäring på de mer formella skattningarna av 
jordbruksarealen, dess användning, växtproduktionen, den animaliska 
produktionen och produktivitetsutvecklingen som görs stegvis från ka-
pitel 6 och fram till kapitel 12. 

De konkreta tillvägagångssätten vid skattningen av åker, äng, ut-
säde och skörd, redogörs för i det metodappendix som utgör kapitel 16. 
I kapitel 13 undersöks indikatorer på ekologiska obalanser under till-
växtprocessen. I kapitel 14 förbyts tillfälligt det övervägande struktu-
rella perspektivet mot ett aktörsperspektiv. Tre olika bönder i undersök-
ningsområdet, verksamma under olika delar av undersökningsperioden, 
får komma till tals via de dagböcker de skrev. Problematiken rör ge-
nomgående växtodlingen, gödslingen, utfodringen och de tre böndernas 
roll som aktiva marknadsaktörer. I kapitel 15 sammanfattas studiens 
slutsatser och jag återknyter till den diskussion av begreppet agrar re-
volution som inleds i det närmast följande kapitel 2 som problematise-
rar detta begrepp genom en historiografisk utflykt. 
  

                               
9 Kjaergaard (1994); Gadd (2000), ss. 235-238. Jfr Morell (2013b). 
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2. Den agrara revolutionen som begrepp och 
forskningsproblem: en historiografisk not 

2.1. Utvecklingsekonomisk bakgrund 
Under efterkrigstiden var Keynesiansk makroekonomi hegemonisk och 
den dominansen nådde sin höjdpunkt under tidigt 1970-tal. En del i 
detta var tillväxtteori som fick ökad relevans i och med avkolonise-
ringen och problem kring den ekonomiska utvecklingen i de nya själv-
ständiga staterna. Ekonomisk-historiker tog på sig uppgiften att förklara 
ekonomisk utveckling i allmänhet och utvecklingen av industrialismen, 
den industriella revolutionen, i synnerhet. Samtidigt fick den västliga 
marxismen ett uppsving, och ”utvecklingsländerna” blev arenan för ett 
slags proxy-krig om deras utvecklingsvägval, mellan den kommunist-
iska världen och västvärlden. Viktig var här formuleringen av en marx-
istisk utvecklingsteori, där Paul Barans Utvecklingens politiska eko-
nomi (1957)10 blev tongivande. Som alternativ utvecklades andra stadi-
eteorier som avsågs förklara vägen till industrialisering och ”modern 
(sustained) economic growth” t.ex. Rostovs Stages of economic growth, 
a non-communist manifesto.11 Jordbrukets betydelse för den industriella 
och generellt ekonomiska utvecklingen i de nya nationerna blev en om-
tvistad fråga och för många blev bönderna relevanta aktörer. Intresset 
för utvecklingen i tredje världen återspeglades dessutom i ett växande 
intresse för hur de förindustriella villkoren för långsiktig industriell till-
växt i Västeuropa uppkom i kontinentens agrart dominerande förflutna, 
d.v.s. för ekonomiskt inriktad agrarhistoria.12 

 

                               
10 Baran (1971). 
11 Rostov (1960). 
12 En annan följd blev det exploderande intresset för agrarsociologi, peasant studies och åter-
upptäckten vid mitten av 1960-talet av A. V. Chayanov. Se Morell (2020). 
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2.2. Den agrara revolutionen och agrara revolutioner 
Flera stora forskningsinsatser gjordes och de syntetiserades i klassiska 
volymer, t.ex. The Agrarian History of Western Europe A.D. 500-1850 
av Slicher van Bath.13 Under Slichers ledning etablerades en agrarhisto-
risk avdelning vid universitetet i Wageningen och 1958 startades en se-
rie, mestadels regionala studier av den agrara utvecklingen i Nederlän-
derna. I Storbritannien manifesterades intresset efter ett intensivt decen-
nium – där många ekonomisk-historiker var delaktiga, av vilka flera 
fokuserade på vad som uppfattades vara en period av intensiv agrar för-
ändring, den agrara revolutionen14 – med den 1967 påbörjade utgiv-
ningen av den kollektiva The Agrarian History of England and Wales i 
8 volymer av vilka de sista kom ut först 2011. 

Den brittiska tidskriften, Agricultural History Review, som lik-
som sin tyska motsvarighet hade givits ut sedan tidigt 1950-tal, hade till 
en början dominerats av ”agronomisk-historiskt” inriktade artiklar 
(”Cow and plow agricultural history”), men alltmer kom den att be-
handla agrar-ekonomiska frågor och vid 50-talets mitt började artiklar 
med “agrarian revolution” som del av rubriken framträda i de brittiska 
Ekonomisk-historikernas flaggskepp, Economic History Review.15 Eko-
nomisk-historiker som Gordon Mingay och Eric Jones i England och 
Schweizaren Paul Bairoch länkade denna agrara revolution kausalt till 
den industriella revolutionen, som hade stått i centrum för ekonomisk-
historikernas intresse sedan disciplinens födelse och anknöt direkt till 
den utvecklingsteoretiska frågan: hur kan industrialiseringen och det 
som kallats modern ekonomisk tillväxt förklaras.16 

Flera ansåg att länder som industrialiserades, före industria-
liseringen (eller allra senast samtidigt), som regel genomgått en agrar 

                               
13 Slicher van Bath (1966). Boken publicerades redan 1958 på nederländska. 
14 Chambers & Mingay (1966); Mingay (1977); Ernle (1961). Jfr Allen (1999). 
15 Parker (1955). 
16 Mingay (1963); Chambers and Mingay (1966); Jones (1974); Thompson (1973). Paul Bai-
roch (1969) påminde om att begreppet ”agrar revolution” innehållsligt härstammar från Marx 
(han använde det exakta uttrycket och klargjorde kortfattat dess innehåll). Det relevanta är Ka-
pitalets tjugofjärde kapitel den ”ursprungliga ackumulation”, där den engelska skiftesrörelsen 
tolkas som central i den process (”den ursprungliga ackumulationen”) där bönderna skildes från 
produktionsmedlen och genom kapitalisters och lorders expropriationer förvandlades till prole-
tärer oförmögna att producera sina egna existensmedel. Marx (1974), ss. 628-646, 655-658. 
Även om Marx kanske hårddrog, har detta inte varit en ovanlig tolkning av den engelska en-
closurerörelsen. Robert Allens synpunkt att enclosures snarare än ett tillväxtgenombrott innebar 
ekonomisk omfördelning från bönder till räntetagande jordägare, har liknande drag och till och 
med Eli Heckscher skrev att den engelske bonden förvandlades till industriarbetare genom en-
closures, medan skiftena fick de svenska bönderna att klyva sina hemman: i det förra fallet 
”försvann” bönderna, i det andra blev de fler. Heckscher (1980), s. 179. 
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revolution, då produktionen och produktiviteten i jordbruket växt kraf-
tig och gett överskott som medgav icke-agrar expansion. 

De brittiska ekonomisk-historikerna definierade den agrara revo-
lutionen som en (relativt) kort period då produktionen och produktivi-
teten i jordbruket växte kraftigt (även om mer holistiska ansatser före-
kom). Eller snarare talade de om en period av odlingstekniska, meka-
nisk-tekniska och organisatoriska förändringar som ledde till sådan pro-
duktions- och produktivitetstillväxt.17 Även om rent redskaps- och 
maskintekniska innovationer togs upp var det framför allt förändringen 
mot mer intensivt markutnyttjande, rotationer med foderväxtodling på 
åkern och med lite eller ingen träda som stod i centrum. Många ansåg, 
att enclosures, jordskiften, som innebar konsolidering av varje ägares 
jord i om möjligt ett stycke, samt uppdelning och privatisering av all-
männingar, tillsammans med etableringen av storskaligt kapitalistiskt 
jordbruk, var en förutsättning för att produktivitets- och produktionsök-
ningen skulle komma till stånd. Särskilt betonades, i jordbruksreforma-
torn Arthur Youngs och den agrarhistoriske pionjären Lord Ernles anda, 
Parlimanetary enclosures, under 1700-talet. De möjliggjordes av en lag 
som innebar att byar skulle skiftas om en majoritet av jordägarna så 
krävde och att detta skiftesutslag fastställdes i en särskild parlamentsakt 
i varje enskilt fall.18 Förläggandet av den agrara revolutionen till 1700-
talets andra hälft och betonandet av betydelsen av Parliamentary enclo-
sures framhävdes senare av t.ex. Gordon Mingay och Mark Overton.19 
I fokus stod också etableringen av stordrift.20 

Bland andra Eric Kerridge, Michael Havinden och Eric Jones, 
kom till andra slutsatser och förlade den agrara revolutionen och särskilt 
spridningen av nya rotationer, snarast convertible husbandry, till 1600-
talet. De tonade därmed direkt eller indirekt ner betydelsen av enclosu-
res, särskilt parliamentary enclosures.21 I början av 1990-talet utveck-
lade Robert Allen den ståndpunkten genom undersökningar av engelska 
Midlands. Han förlägger en agrar revolution med stark produktivitets-
tillväxt till 1600-tal och tidigt 1700-tal och betraktar den som driven av 
yeomen, bönder, som lyckades omvandla tekniken, bl.a. genom ändrade 
rotationer och införande av convertible husbandry. Det sena 1700-talet 

                               
17 Thompson (1973), s. 59. 
18 Lord Rowland Ernle hade redan 1912 publicerat English farming past and present (Ernle 
2013). Om lagen som medgav skifte genom majoritetsbeslut, se Yelling (1977). I övrigt se t.ex. 
Chambers & Mingay (1966). 
19 Mingay (1963); Chambers & Mingay (1966); Overton (1996a); Overton (1996b). Se även 
McCloskey (1972); McCloskey (1975); McCloskey (1991). 
20 Jfr även Shaw-Taylor (2012). 
21 Havinden (1961); Jones (1960); Jones (1961); Jones (1965); Kerridge (1967). 
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ser han som en stagnerande fas. De jordräntehöjningar som följde i spå-
ren av enclosures och som tolkats som bevis på ökad produktivitet anser 
han representera övergångar från sedvanerättsliga till marknadsmässiga 
arrenden, varför de inte alls behövde återspegla någon produktivitets-
tillväxt, utan snarare omfördelning av en given kaka till jordägarnas 
fördel.22 Senare fyllde Gregory Clark på med ytterligare data enligt vilka 
dessutom arrendena (rents) inte steg så påtagligt, i samband med enclo-
sures, i reala termer.23 

Men Clark gick längre och hör till dem som ifrågasätter existen-
sen av någon distinkt agrar revolution i den gängse uppfattade me-
ningen. Det var helt enkelt ”one revolution too much”. Produktivitets-
tillväxten skedde inte distinkt under någon särskilt kort period utan på-
gick alltifrån början av 1500-talet och hängde inte samman med någon 
spektakulär höjning av arbetsproduktiviteten utan snarare med gradvis 
ökad arealavkastning.24 

Allen tonar alltså ner skiftenas, och mer allmänt institutionella 
faktorers betydelse och pekar i stället på inflytandet från expanderande 
urbana marknader som drivkrafter för produktions- och produktivitets-
tillväxt i jordbruket. Till liknande slutsats har flera forskare inriktade på 
exempelvis franska och tyska förhållanden kommit, jordskiften är ingen 
stor fråga där.25 Peter Jones betonar å andra sidan, efter intryck från Ols-
sons och Svenssons studier som för Skåne påvisade starkt utslag av skif-
tena på produktionstillväxten, att statligt initierade institutionella för-
ändringar hade direkt effekt på utvecklingen i Danmark-Norge och Sve-
rige -– i motsats till på de flesta andra håll – och för Sverige argumen-
terar han att de så att säga ersatte den urbana utvecklingen som inte tog 
större fart här förrän efter 1850.26 Mot det kan hävdas att den regionala 
arbetsdelningen, med bland annat en betydande protoindustriell berg-
verkssektor hade något av motsvarande betydelse i det stadsglesa Sve-
rige och att det begynnande 1800-talets Napoleonkrigsdopade spann-
målspriser bidrog till att marknaden trots allt var viktig där också, 
kanske även för den stegrade skiftesfrekvensen. 

                               
22 Allen (1992). Jfr Overton (1996a) Overton (1996b) samt Allen (1999). 
23 Clark (1998); Clark (2002a). 
24 Clark (2002b) “The Agricultural Revolution and the Industrial Revolution: England, 1500-
1912” Gregory Clark, University of California, Davis, CA 95616 (gclark@ucdavis.edu) June, 
2002. 
25 Grantham (1980); Grantham (1989); Kopsidis & Hockmann (2010); Kopsidis & Pfister 
(2013); Kopsidis & Wolf (2012). 
26 Jones (2016), s. 219. 
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Paul Bairoch definierade (1969), liksom de brittiska forskarna, 
”agrar revolution” som en process där produktivitet (hos Bairoch spe-
cifikt arbetsproduktivitet) och produktionsvolym får ett hastigt upp-
sving. Han menade som de flesta att den agrara revolutionen uppträdde 
först i England och han anger startpunkten till ca 1675-1700. Sedan 
spreds den i resten av Europa, det svenska genombrottet anges exem-
pelvis till 1820-30. Den agrara revolutionen handlade, enligt Bairoch 
om ”accelerated application, in sparsely populated territories, of agri-
cultural techniques that had been gradually developed in regions con-
fronted with the problem of a high density population”.27 De nya, jord-
bruksmetoderna spreds först i Flandern och Brabant, under intryck av 
en stegrad livsmedelsefterfrågan som hängde samman med den ökade 
befolkningstätheten som följde på de förenade nederländska provinser-
nas starkt utvecklade handelskapitalism, under det gyllene århundradet 
(1600-talet). Det handlade framför allt om nya trädeslösa rotationer 
(växelbruk med alternerande grödor med inslag av klöver och andra 
kvävefixerande växter) samt intensiv mejeriproduktion. Det resulterade 
i att hektaravkastningen stegrades, och området hade från 1500-talet ett 
överlägset högavkastande jordbruk, som enligt Slicher van Bath vim-
lade av jordbruksexperter. På grund av den låga land-labourkvoten, 
alltså den lilla tillgången till jordbruksmark per capita, ledde den inten-
siva jordbruksdrift som utvecklades däremot inte till nämnvärt högre 
arbetsproduktivitet än på många andra håll i Europa. Det var när jord-
brukarna i det mer glesbefolkade England under 1600- och 1700 på bred 
front började utnyttja de i Nederländerna utvecklade metoderna som re-
volutionen, med stegrad arbetsproduktivitet tog fart. 

Vad ingick då i dessa nyutvecklade agrara tekniker som kom att 
konstituera den agrara revolutionen och leda till högre produktivitet? 
Bairochs lista är konventionell och tydlig: gradvis eliminering av trädan 
och framväxten av kontinuerlig rotation av grödor; introduktion av nya 
grödor (foderrotfrukter, klöver, potatis mm.), förbättring av tradition-
ella redskap och introduktion av nya redskap (främst förbättrade plogar, 
mer järnanvändning, (mer spridd användning av) hästskor; skärans er-
sättning av den arbetsbesparande (men spillökande) lien, urval av utsä-
den och husdjursavel; accelererad nyodling; spridningen av hästen som 
dragdjur. Bairoch räknade inte enclosures – skiften – som ett moment i 
den agrara revolutionen, men han menade att reorganisationen av ägo-
systemen – där minskningen av betydelsen av kollektivt ägd och brukad 

                               
27 Bairoch (1969), s. 460. 



 31

mark var en tydlig aspekt – stod i en slags ömsesidigt förstärkande väx-
elverkan med etableringen av de produktivitetshöjande nya jordbruks-
metoderna. Han framhöll också att livegenskapens tillbakagång (där 
den ännu förkom) var delvis ”synkroniserad med” den agrara revolut-
ionen.28 Det senare resonemanget pekade fram emot det äganderättsper-
spektiv som senare kommit att betraktas som centralt av så många. 

Med Bairochs definition är det lätt att tänka sig fler agrara revo-
lutioner och det gjorde han mycket riktigt. Den neolitiska revolutionen 
var inte kvalificerad som agrar revolution, eftersom den inte ledde till 
ökad per capitaproduktion (utan snarare höjde den mängd näringsmedel 
människan kunde utvinna ur ett visst område, d.v.s. den höjde arealav-
kastningen, varigenom en högre befolkningstäthet möjliggjordes).29 
Den medeltida odlingsexpansionen från 1000-talet var i grund och bot-
ten av samma karaktär. Även om det förekom en rad  viktiga genom-
brott, tyngre årderbillar, hjulplog etc., så innebar den främst en koloni-
sation och nyodling, vilket i princip är en intensifiering av markanvänd-
ningen, som totalt ger högre avkastning per arealenhet, men inte nöd-
vändigtvis höjd arbetsproduktivitet (ofta rentav tvärtom).30 Däremot 
kom efter den ”klassiska”, här diskuterade, agrara revolutionen som 
Bairoch godkänner och alltså i Englands fall förlade startpunkten för till 
1675-1700, en andra agrar revolution i slutet av 1800-talet. Den byggde 
på arbetsbesparande maskiner och konstgödsel. Han räknade även med 
en tredje agrar revolution, som etablerades under efterkrigstiden (den 
gröna revolutionen) och framför allt innefattade avancerad utsädesför-
ädling avel, kemikalisering (pesticider och avsevärt mer konstgödsel) 
                               
28 Bairoch (1969), ss. 455, 459-465 (citat från s. 460). Att det på 1600-talet ekonomiskt över-
lägsna Nederländerna inte blev utgångspunkten för den industriella revolutionen förklarar Bai-
roch med hänvisning just till den låga arbetsproduktivitet som trots framstegen var förhärskande 
i jordbruket där. Angående den nederländska tidigmoderna mejeriproduktionen (som Bairoch 
inte direkt nämner). Se van Bavel (2009). Jens Möller (1988) ansluter till Bairochs periodisering 
och betraktar det som ett spridningsförlopp. 
29 En intressant (om inte ny) tolkning av den neolitiska revolutionen, som varande närmast en 
mänsklighetens katastrof, görs av James C. Scott (2018). Den ensidigare spannmålsdieten som 
följde försvagade människorna. De myriader av skadedjur och mikrober som följde med hus-
djuren till bosättningarna, lade grund för pestepidemier och en starkt ökad dödlighet, även om 
fertiliteten både bland människor och husdjur mer än väl kompenserade. Scott vänder sig delvis 
mot den klassiska tolkningen av Boserup (1965) enligt vilken befolkningstryck nödvändig-
gjorde ny teknik och ökad marbetsmängd, genom att påvisa att jordbruket först etablerades som 
en av många kompletterande försörjningsvägar i mycket resursrika fångssamhällen. Ändå blir 
även för honom befolkningstrycket den pistol mot tinningen, som till slut tvingar folk till det 
slitsamma jordbruket: ingen rationell individ hade koncentrerat sig på det frivilligt. 
30 Man kan tveka om Bairoch verkligen har rätt här. Högmedeltiden innebar ett omfattande 
stadsgrundande, expanderande handel och överhuvudtaget tillväxt av icke agrara näringssek-
torer som rimligen borde förutsätta ett agrart överskott som i sig skulle implicera en stigande 
arbetsproduktivitet. Janken Myrdal och många andra, talar utan att tveka om den ”medeltida 
agrara revolutionen”. 
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och långtgående mekanisering där den allmänt spridda traktorn och 
elektrifieringen stod i centrum.31 

En annan forskare som tidigt – och i opposition till Chambers & 
Mingays ”The agricultural revolution 1750-1880 – talade om tre eller 
kanske fyra agrara revolutioner var F.M.L. Thompson (1968). Han me-
nade att de olika processerna var förknippade med olika, inte samma 
tekniska innovationer. Den första agrara revolutionen, som han i Eng-
lands fall förlade till 1750-1815, innefattade parlimentary enclosures, 
och tog sig tekniskt uttryck framför allt i mer organiserad husdjursavel 
och övergång till växelbruk med kvävefixerande växter i rotationen. 
Även om slutprodukterna sedan länge var cash crops så utgjorde jord-
bruket på varje enhet (gård) fortfarande ett mer eller mindre slutet sy-
stem, där insatsvaror (utom möjligen frö för klöver och gräs), främst 
djurfoder och gödsel, producerades på enheten. Intensiteten i mar-
kanvändningen och därmed arealproduktiviteten ökade och det innebar 
att ”production functions were altered by an increase in the amounts of 
both capital and labour that could be profitably employed in relation to 
land”. Den andra agrara revolutionen, som Thompson för Englands del 
förlade till perioden 1815-80 tog sig fysiska uttryck i framför allt drä-
nering och mer ändamålsenliga ekonomibyggnader. Tekniskt var det 
frågan om införandet av ett beroende av inköpta insatsvaror: oljekakor 
av oljan från importerat raps- och linfrö köptes in och utnyttjades dels 
direkt, krossade, som gödsel, dels som djurfoder, först för att se till att 
mer gödsel producerades, sedan för att öka köttproduktionen. Därtill 
kom gödningsämnen från ben, och senare superfosfat och guano. I 
Thompsons ögon förvandlades jordbruket i och med detta från en ”ex-
tractive industry” till en ”manufacturing industry”, som med sina ma-
skiner eller kreatur förvandlade inköpta råvaror till säljbara livsmedel.  
Nu gällde att ”the shift in the production functions was an increase in 
the amount of capital that could be profitably employed in relation to 
both labour and land”. Thompson menade, att även om dessa två revo-
lutioner och en tredje som byggde på mekanisering, till slut inbegrip-
ande traktorn och vad som följde i dess släptåg samt ymnig konstgöd-
selanvändning, var konceptuellt distinkta, behövde de inte vara krono-
logiskt åtskilda, vilket de dock var i det brittiska fallet. I Tyskland, 
framhöll han, inträffade alla de tre första agrara revolutionerna ungefär 
samtidigt från slutet av 1800-talet.32 Det kan diskuteras huruvida Sve-
rige (eller olika regioner i Sverige) följde den engelska eller den tyska 
utvecklingsgången. 
                               
31 Bairoch (1997), kritisk diskussion i Morell (1997). Jfr Grigg (1992). 
32 Thompson (1968), ss. 63-65, första citatet från s. 63, det andra från s. 64-65. 
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En del ekonomisk-historiker, inte minst representanter för det 
franska Annaleskolan sysslade främst med mer långsiktiga utvecklings-
förlopp. De kom att omfatta de under 1960-80-talen trendande malt-
husianska långcykliga tolkningarna av Europas demografiska och 
agrara utveckling. En malthusiansk tolkning hade grundlagts redan på 
1930-talet av Wilhelm Abel och Michael M. Postan och den fullföljdes 
kanske främst av Emmanuel Le Roy Ladurie på 1960- och 1970-talen.33 

Enligt denna uppfattning ledde befolkningsuppgången och den 
agrara expansionen under högmedeltiden, på grund av att inga större 
tekniska framsteg materialiserades till relativ överbefolkning, avta-
gande avkastning pga. överexploatering av jorden, stegrade priser på 
livsmedel, framför allt relativt billiga sådana som spannmål, sjunkande 
reallöner, försämrad näringsstatus, hungersnöder och till slut minskad 
folkmängd. Därpå följde en demografisk nedgångsfas (den först på 
1930-talet upptäckta senmedeltida agrarkrisen) med fallande spann-
målspriser och avtagande jordbruksproduktion alltmer inriktad på ex-
tensivare drift, lägre jordräntor, men också ökande reallöner, stegrad 
näringsstandard, ökad köttproduktion och -konsumtion. Därpå följde en 
ny expansionsfas under 1500-talet (under den s.k. prisrevolutionen, då 
framför allt spannmålspriserna och arrendepriserna steg) som på nytt 
följdes av en nedgång. Le Roy Ladurie, som talade om ett helt sam-
hällets djupa andning, förklarade, utgående från fallet Languedoc, det 
långsiktiga stillaståendet med kulturellt betingad oförmåga till teknisk 
förändring. Därmed blir hans förklaring till att cykeln till slut under 
andra hälften av 1700-talet faktiskt bröts – så att folkökning kunde fort-
sätta utan att avtagande avkastning nödvändigtvis följde – en kulturell 
metamorfos, bottnande i någon slags kollektiva mentalitetsföränd-
ringar. Detta påminner faktiskt om Eli Heckschers idealistiska uppfatt-
ning att det var en (generaliserad) ”ändrad sinnesförfattning” eller ”and-
lig strömkantring” som från och med början på 1800-talet. fick hjulen 
att snurra snabbare i Sverige och innebar att människorna inte längre på 
det malthusianska viset – som under 1700-talet – förökade sig till den 
grad att varje vidgat näringsutrymme åts upp. Bönderna var för Hecks-
cher inte självklart rationella varelser på 1700-talet, men de blev det på 
1800-talet.34 

Det senaste viktiga bidraget rörande Storbritannien, främst Eng-
land, British Economic Growth 1270-1870 (Broadberry et al 2015) be-
handlar hela den långa perioden från senmedeltiden till sent 1800-tal 
                               
33 Abel (1980); Postan (1976); Le Roy Ladurie (1980); Ladurie (1981). Abel anslöt inte explicit 
till någon malthusiansk cykelteori, men hans empiriska resultat gick i linje med en sådan. 
34 Heckscher (1980), ss. 280-281. Jfr diskussionen i Morell (2011a), ss. 107-108. 
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och även om dess författare också sätter produktionsutvecklingen i jord-
bruket i samband med befolkningsutvecklingen är betraktelsesättet inte 
malthusianskt. I stället är perspektivet snarast Boserupskt: den brittiska 
agrarproduktionen växte (pga. intensifierad markanvändning) när be-
folkningen växte och stagnerade eller sjönk när den inte gjorde det.35 
Vid sjunkande eller stagnerande folkmängd ökade animalieproduktion-
ens vikt, tvärtom när folkmängden växte. Men den gradvisa teknikut-
vecklingen, intensifieringen från omkring 1500, varvid andelen besådd 
areal ökade, trädan minskade, antalet djur (och mängden dynga) per 
hektar ökade och användandet av alltmer intensiva rotationer, växel-
bruk med foderodling på åkern spreds, ledde fram emot 1700-talet till 
att både animalie- och vegetabilieproduktionen kunde växa samtidigt 
med folkmängden. Med kvantitativa skattningar utgående, inte som 
vanligt blivit, från folkmängd, reallöner, efterfrågemodeller och elasti-
citeter, utan från direkta produktionsskattningar ur ett omfattande käll-
material och den mycket rika litteraturen, kommer författarna faktiskt 
fram till ungefär samma slutsats som Clark: Produktionsökningen i 
jordbruket var ända fram till mitten av 1800-talet årsvis småskalig. Det 
ägde inte rum någon ”spurtperiod”, det rörde sig snarare om evolution 
än revolution. I princip är det som sagt ett Boserupskt perspektiv, där 
folkökning stimulerar införandet av ny teknologi och ökad hektarav-
kastning. Nyodlingen hade liten betydelse i England (bortsett från vissa 
sjö- och träsksänkningar), men alltifrån 1500-talets början ökade inten-
siteten i jordbruket. Sättet att använda jordbruksmarken ändrades. Den 
besådda arealen ökade, mängden djur per besådd åkerareal växte, trä-
dan gick successivt tillbaka, mer intensiva rotationer ”växelbruk” eller 
convertible husbandry expanderade. Någon kort period av agrar revo-
lution står inte att finna, förutom från och med 1800-talet då tillväxttak-
ten ökade markant.36 

2.3. Neomarxistisk utmaning 
Ett viktigt inflytande som knöt ett ökat intresse för europeisk förindust-
riell utveckling till efterkrigstidens avkolonisering och utvecklingsde-
batt, var marxismens nämnda pånyttfödelse i väst. Ett avgörande mo-
ment var symposiet om The Transition from Feudalism to Capitalism, 
som arrangerades 1954 som en reaktion på Maurice Dobb’s Studies in 
the Development of Capitalism, vars första upplaga kom 1946. Dobb 
                               
35 Jfr Boserup (1965). 
36 Broadberry et al (2015), ss. 124-129. 
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definierade feodalism som livegenskap baserat på utomekonomiskt 
tvång (oavsett feodalräntans form). I anknytning till Lenins Develop-
ment of Capitalism in Russia (1899) tryckte han på bondeklassens so-
ciala differentiering som tog fart när de feodala bördorna mildrades, och 
bönderna med hjälp av mer behållet överskott kunde öka produktionen. 
Detta följde av kampen mellan bönderna och feodalherrarna om räntan. 
Kapitalistiskt jordbruk utvecklades således genom skiktning inom de 
direkta (små)producenternas led genom att de kunde utveckla produkt-
ionen när de feodala bördorna lättade. Dobb motsatte sig den teori om 
handelskapitalismens upplösande verkan på feodalismen som Paul 
Sweezy anförde i den belgiske historikern Henri Pirennes efterföljd.37 

Sweezys cirkulationsfärstolkning relaterade till beroendeskolan 
inom utvecklingsekonomin där bl.a. Frank (1966) delvis i Raul Prebish 
efterföljd blev tongivande, och till världssystemanalysen, främst ut-
vecklad av Immanuel Wallerstein, men också av Fernand Braudel.38 
Wallersteins tolkning innebar att all ekonomisk verksamhet som var re-
laterad till ett kommersiellt centrum (Venedig, Amsterdam, London 
etc.) var ”kapitalism”, även om verksamheten i de perifera eller semi-
perifera områdena byggde på vad som sett till relationerna på plats sna-
rare bar feodalismens eller rentav slaveriets kännetecken. Den tolk-
ningen ifrågasattes skarpt av Robert Brenner, som i stället betonade vik-
ten av inre klassrelationer inom de europeiska regioner han jämförde 
vad gäller ekonomisk utveckling under sen förindustriell tid.39 Han me-
nade att den bondefrihet som permanentades på stora delar av kontinen-
ten, efter feodalismens fall och som gick tillbaka på bondekollektivens 
styrka och de ”absoluta” staternas intressen, innebar en relativ retarde-
ring av utvecklingen. I England lyckades ”lords” samagera under parla-
mentarisk monarki och förvandla sina rättigheter visavi bönderna till 
absolut äganderätt till den jord som bönderna tidigare brukat på sedva-
nerättsliga villkor. De kunde sedan arrendera ut jorden marknadsmäss-

                               
37 Dobb (1973); Dobb (1978); Lenin (1899); Sweezy (1978); Pirenne (1936). Bidrag till sym-
posiet trycktes i en volym med introduktion av Rodney Hilton 1978. 
38 Wallerstein (1974); Braudel (1988). 
39 Brenner (1976); Brenner (1977). Fastän Brenner framför allt analyserade vad Wallerstein 
skulle kallat semiperiferier i Europa, påminde hans kritik om den salva antropologen Eric Wolf 
1982 riktade mot både Franks och Wallersteins förståelse av ”underutvecklingen” i de koloni-
ala, utomeuropeiska områdena. De bortsåg från relationerna och utvecklingarna inom ”mikro-
populationerna inom dessa periferier”. Utan en specifik undersökning gällde, enligt Wolf, att 
“/the/ range and variety of such populations, of their modes of existence before European ex-
pansion and the advent of capitalism, and of the manner in which these modes were penetrated, 
subordinated, destroyed, or absorbed, first by the growing market and subsequently by indus-
trial capitalism… the concept of the ‘periphery’ remains as much of a cover term as ‘traditional 
society’”. Wolf (1997) [1982], s. 23.  
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igt, och det hela resulterade i uppkomsten av stora kapitalistiska arren-
dejordbruk och marginaliseringen av bönderna vilket förklarade den 
snabbare tillväxten där. Detta var vad som krävdes för en agrar revolut-
ion. I Östeuropa kunde, under den tidigmoderna tiden en andra livegen-
skap utvecklas, eftersom bondegemenskaperna där i grund och botten 
var klassmässigt svaga.40 Brenner utmanade den malthusianska tolk-
ningen vilket gav upphov till den s.k. Brennerdebatten med en rad ar-
tiklar av Brenner själv, av Ladurie, Guy Bois m.fl. i en samlingsvolym 
utgiven av T. S Aston och C.H.E. Philpin (1985). 

Relaterat till framför allt de brittiska diskussionerna om den 
agrara revolutionen, utvecklades ett ganska specifikt om än implicit 
agrarhistoriskt ”program” inom den ekonomisk-historiska disciplinen i 
Sverige på 1970-talet. Det måste dock noteras att mycket agrarhistoria 
hade skrivits i Sverige dessförinnan och att det ekonomisk-historiska 
programmet hade klara kopplingar till detta skrivande. 

2.4. Tidig svensk agrarhistoria: Geografi och etnologi 
Den tidigare svenska agrarhistoriska forskningen hade, med ett par un-
dantag fram till 1950-talet, dominerats av etnologer och historiskt in-
riktade geografer. Forskare från båda disciplinerna utvecklade till en 
början ungefär samma uppfattning om vad en agrar revolution var. Geo-
graferna engagerade sig inte minst i studiet av de unika samlingarna av 
storskaliga bykartor från 1600-talets mitt och slut, de äldre och yngre 
geometriska jordeböckerna, liksom i det material skiftesrörelsen efter-
lämnat. De kunde utläsa fördelning mellan ägoslagen, åker och äng och 
utröna kunskap om odlingssystemen (t.ex. ensäde, tvåsäde, tresäde), 
dessas ursprung och förändring. De visade hur stora byarna var, hur be-
byggelsemönstren såg ut och hur jordfördelningen mellan jordägare 
kunde te sig mellan dem, de visade på det tegskifte (Open field agricul-
ture) där varje jordägare i byn hade mängder av tegar i alla byns gemen-
samma åkerskiften, vare sig ett, två, tre eller flera skiften fanns. De har 
också varit tongivande när det gäller att förstå äldre måttenheter (inte 
bara avseende ytor) och jordvärderingsystem. De tog på så vis fram 
grundläggande kunskap om det förindustriella jordbrukets funktions-
sätt, eller snarast markutnyttjandestrukturen före 1800-talets radikala 

                               
40 Jfr Brenner (1997). I princip kan man nog säga att Brenner framförde en marxistisk variant 
av den senare så dominanta property-rights tolkningen av utvecklingen. Jfr t.ex. Hoppen-
brouwers & Luiten van Zanden (2001). 
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skiften som i många fall alldeles ritade om odlings- och bebyggelse-
strukturen. De radikala skiftena (enskiftet och laga skiftet) var för (åt-
minstone en del av) dem inte en aspekt av den agrara revolutionen, de 
närmast var den agrara revolutionen. Det innebar naturligtvis inte att de 
var omedvetna om de andra processer som hörde den agrara revolut-
ionen till, t.ex. uppodlingen av ängsmarken, och övergången till mer 
avancerade rotationssystem. Tvärtom, detta var starkt i fokus. Men i 
allmänhet koncentrerade de sig inte på produktions- eller produktivi-
tetsutveckling, eller de sociala och ekonomiska processer som förkla-
rade skiftesomvandlingen och förändringarna av odlingssystemet. Per-
spektivet var på sätt och vis jämförande statiskt: före – efter. Tydligt 
uttrycktes detta av Gunnar Lindgren, som i en artikel 1937 möjligen var 
den förste i Sverige som faktiskt använde begreppet ”agrar revolut-
ion”.41 Nu ska detta inte överdrivas. Lindgren koncentrerade sig på en 
kort tidsperiod, före skiftena, men kunde också utreda hur (och varför) 
olika trädessystem uppkom och utvecklades i olika delar av den väst-
svenska region han studerade. 

 Mängder av lokala och regionala historisk-geografiska studier 
utfördes under mellankrigstiden, ofta, men inte alltid och enbart, base-
rade på kartmaterialet. Mycket av detta forskningsfokus har levt kvar 
och utvecklats vidare hos sentida historiska geografer t.ex. Ulf Spor-
rong, och det har också resulterat i omfattande infrastrukturprojekt, bl.a. 
har snart hela det äldre geometriska jordeboksverket under Clas Tollins 
ledning digitaliserats och gjorts omedelbart publikt tillgängligt. Mo-
derna historiska geografer, t.ex. Göran Hoppe, Jens Möller, Mats Wid-
gren, Thomas Håkansson, Henrik Svensson, Pär Connelid och flera 
andra har utvecklat mer diakrona perspektiv.42 Det har sedan länge ta-
gits fram retrogressiva metoder där man utgående från 1600-talets kar-
tor går längre tillbaka i tiden. Fältstudier och även arkeologiska belägg 
har hjälpt geograferna på vägar mot medeltid och järnålder.43 Det är utan 
tvekan historiska geografer snarare än historiker eller ekonomisk-histo-
riker, som klargjort det tidigmoderna jordbrukets funktionssätt, åt-
minstone i Sverige. 

Viktig bland de tidiga historiska geograferna var David Hanner-
berg som på 1940-talet inte bara (bland mycket annat) kartlade det “för-
revolutionära” odlingslandskapet med utgångspunkt i kartmaterialet, 
utan också med hjälp av lantmäterimaterial, boskaps- och tiondelängder 

                               
41 Lindgren (1937). Jfr Lindgren (1939).  
42 Se t.ex. Sporrong (1985); Hoppe & Langdon (1994); Möller (1989); Håkansson & Widgren 
(2007); Svensson (2005); Svensson (2014). 
43 Mycket sammanfattades i Widgren & Pedersen (1998). 
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samt folkbokföringsdata försökte skatta befolkningsutveckling, spann-
måls- och animalieproduktion (och per capitakonsumtion) i Närke från 
mitten av 1600-talet fram till 1900-talet. Senare använde han detta 
material för skattningar av den svenska åker- och produktionsutveckl-
ingen generellt. Dock fokuserade knappast heller Hannerberg (som an-
vände begreppet agrar revolution i en modernare konnotation) på de so-
ciala eller ekonomiska processer som skapade (eller utgjorde) föränd-
ringen.44 

Viktig var även Folke Lägnerts utredning av växtföljdernas ut-
veckling i Syd- och Mellansverige under 1800- och det tidiga 1900-
talet.45 Han nöjde sig inte med att konstatera utbredningen av ensäde, 
tvåsäde, tresäde och cirkulationsbruk i olika bygder vid vissa tidpunk-
ter, utan försökte studera förändringsförloppet kontinuerligt under hela 
den angivna tidsperioden och han betonade den sociala strukturens be-
tydelse i det han dels ansåg sig visa att de nya rotationerna och det full-
fjädrade växelbruket utvecklades först på storjordbruken, medan bön-
derna släpade efter, dels att växelbrukets genombrott kunde betraktas 
som ett spridningsförlopp, efter de innovationsvägar som tidsgeogra-
ferna, med Hägerstrand i spetsen visat vara vanliga: från Sydvästra 
Skåne och uppåt och från Stockholmsområdet och västerut.46  

Den första starka traditionen av jordbrukshistorisk forskning ut-
vecklades emellertid runt 1920 inom ramen för den då framväxande et-
nologiska disciplinen. Den självklara förgrundsgestalten var Sigurd Er-
ixon, som skapade ett forskningsprogram som handlade om bosätt-
ningsstrukturer, jordbrukspraktik, redskap, kosthållsmönster och folk-
liga kulturyttringar av skilda slag. Etnologerna konstruerade typologier 
av de studerade fenomenen och ritade kartor över deras utbredning i 
olika regioner. De etablerade vissa specifika kulturregioner i Sverige 
och de bestämmande faktorerna var huvudsakligen de ekologiska, na-
turbestämda villkoren för landsbygdsliv å ena sidan och graden av in-
flytande från externa områden å den andra.47 
                               
44 Hannerberg (1941); Hannerberg (1971). 
45 Lägnert (1955) 1-2. 
46 Kritik i Wiking Faria (2009). En geograf som gav sig in i debatt med samtidens ekonomisk-
historiska forskare var John Frödin, som visserligen huvudsakligen intresserade sig för fjällmil-
jöer och fäbodväsen och boskapsskötsel i Skandinavien och alpländerna, men som även skrev 
om de nord- och mellansvenska byorganisationernas upplösning, och i en serie artiklar i pole-
mik mot skiftesförespråkaren Eli Heckscher, kritiserade genomförandet av de radikala skiftena, 
bland annat eftersom ”bysprängningarna” försvårade förutsättningarna för planeringen av mo-
derna tätorter på landsbygden, med centraliserad vatten-, avlopps och elförsörjning. Se Frödin 
(1933); Frödin (1945); Frödin (1946a); Frödin (1946b). Jfr Heckscher (1945); Heckscher 
(1946a); Heckscher (1946b). 
47 Myrdal (1996), ss. 27-35. En kort karaktäristik av den etnologiska traditionen (Volkskunde 
på tyska) att samla och kartera vanor, artefakter från bondebosättningar i västvärlden och den 
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Målsättningen var att rädda kunskapen om äldre folkliga tradit-
ioner som den pågående moderniseringen ansågs hålla på att radera ut. 
Etnologerna sökte definiera kulturområden och upprätta kulturgrän-
ser.48 De använde artefakter och kvarvarande bosättnings- och fältstruk-
turer och de samlade folkloristiska uttryck och traditionsuppteckningar 
som företrädesvis täckte perioden 1850-1900.49 De utvecklade emeller-
tid en teori med hjälp av vilken de menade sig kunna spåra utvecklingar 
och traditioner, mycket längre tillbaka i tiden. De hävdade att vissa reg-
ioner, så kallade reliktområden, var mycket lite (och svagt och sent) 
påverkade av utifrån kommande kulturella impulser. Därför återspeg-
lade det i dessa områden insamlade materialet från sent 1800-tal avse-
värt äldre förhållanden. Områden som mer direkt påverkades av sprid-
ningen av idéer, redskap och praktiker från externt håll kallades novat-
ionsområden. Med hjälp av denna teori, ansåg sig etnologerna kunna 
dechiffrera bondekulturen i flera äldre tidsskikt.50 Senare kom boupp-
teckningar till flitig användning och det möjliggjorde större precision, 
men de närde mindre spekulation, rörande de äldre perioderna.51 

Direkt eller indirekt hyllade etnologerna det bondesamhälle de 
studerade. Samlandet av traditionsmaterial och artefakter till etnolo-
giska institut och till etnografiskt inriktade museer (främst Nordiska 
museet, med dess Etnologiska Undersökning, baserad på frågelistor) in-
volverade mängder av lekmannainformanter och kopplades till en väx-
ande allmän uppskattning av den hotade bondekulturen. Det finns refe-
renser i etnologernas forskning som återger en tydlig konflikt mellan å 
ena sidan bondetraditioner och byliv och å andra sidan stat, högre-
ståndsdominans och modernitet, inte minst representerad av 1800-talets 

                               
antropologiska traditionen som fokuserade på ”primitiva” kulturer och samhällen finns i Red-
field (1956), ss. 19-20.  
48 Erixon (1918), s. 21; Myrdal (1996), s. 27. De svenska etnologerna passade in i den tredje 
traditionen av konceptualiseringar av bönder som beskrivs av Shanin (1971), s. 292, vilken 
härstammade ur östeuropeisk och just skandinavisk etnologi eller etnografi och västlig antro-
pologi och som närmade sig “peasants as the representatives of an earlier national tradition, 
preserved through ‘cultural lag’, by the inertia typical of peasant societies”.  
49 Myrdal (1996). Åke Campbell (1928) ville dokumentera skånsk landsbygdskultur innan in-
flytandet från centralmakten över böndernas levnads- och arbetssätt före inflytande av något 
starkare inflytande av centralmaktens agerande på bönderna – han tänkte framförallt, precis 
som geografen Lindgren på det tidiga 1800-talets radikala skiften, som han betecknade som 
innebärande en om inte agrar, så i alla fall en kulturell revolution – och detta tog honom tillbaka 
till 1700-talet Han var exceptionell eftersom han i motsats till andra etnologer främst kom att 
använda arkivaliska källor (ovanligt) och samtida litteratur (vanligare).  
50 Myrdal (1996). Ett exempel är Dag Trotzig, som med utnyttjande av 1800-talsmaterial, men 
även samtida litteratur lyckades spåra olika tröskredskap och tröskningssätt långt tillbaka i olika 
miljöer. Se Trotzig (1943); jfr Morell (2013c). 
51 Pionjärer här var Sigfrid Svensson och Nils-Arvid Bringeus. Se Bringeus (1964) och Bring-
eus (1976). 
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radikala skiften som ansågs krossa bysamfälligheterna och leda till by-
arnas rent fysiska upplösning.52 Ändå tenderade etnologerna att besk-
riva ett relativt statiskt samhälle. Liksom de samtida historiska geogra-
ferna var de intresserade av det förindustriella bondesamhällets funkt-
ionssätt, snarare än dess diakrona utveckling. I motsats till geograferna 
var de intresserade av sociala (eller närmast kulturella), snarare än 
rumsliga problem. De studerade fenomen som uppträdde före industri-
alismen och som hade avkastat vissa lämningar, men de studerade inte 
utveckling, eller förändring av samhället. Relationen mellan industriell 
kapitalism (det moderna samhället) och bondekulturen, var en utgångs-
punkt för dem, snarare än en forskningsfråga. Från det sena 1950-talet 
tynade detta agrarhistoriska program, med dess konstruerade typolo-
gier, bort.53 

2.5. Ekonomisk-historisk agrarhistoria i Sverige 
De ekonomisk-historiker och historiker som från 1970-talet intresse-
rade sig för agrarhistorisk problematik använde främst arkivaliskt sam-
tida källmaterial. I etnologernas efterföljd använde de inte minst boupp-
teckningar, men de fokuserade tvärtemot etnologerna just på föränd-
ring. De kontrasterade sig främst mot två tidigare Ekonomisk-histori-
ker: Eli Heckscher som introducerat det ekonomisk-historiska ämnet i 
Sverige och (framgångsrikt) sökt definiera vad det skulle innehålla54, 
och Gustaf Utterström. Heckscher framhöll liksom etnologerna att det 
förindustriella svenska agrarsamhället var statiskt, men han delade inte 
deras uppskattning av det, för det var dessutom efterblivet jämfört med 
näringen i kontinentala länder. Hans förklaring var att jordbruket i Sve-
rige, dominerades av konservativa, bönder fria inte bara från feodalt 
förtryck, utan även från kapitalistiska storjordbrukares dominans. Deras 
eventuella entreprenöriella aspirationer låstes effektivt in av det kollek-

                               
52 Arkitekturforskaren, Finn Werne, återvände långt senare, i en bok om allmogens byggnads-
traditioner, till etnologernas argument och drev det ännu längre med marxistiska influenser: 
Skiftena var den moderna kapitalistiska statens övergrepp på de tidigare mer eller mindre själv-
organiserade bondekollektiven (Werne 1993), särskilt ss. 265-279. 
53 1957 publicerades under Erixons redaktörskap första volymen av Atlas över svensk folkkultur 
om den materiella och sociala kulturen och 1960 utkom Erixons omfattande jämförande bystu-
die ”Svenska byar utan systematisk reglering”. Erixon publicerade rader av kortare och lägre 
bygdestudier i fornminnesföreningars tidskrifter och i större samlingsverk. Många gällde delar 
av Västmanlands län och i främsta rummet ska kanske sättas band I-II av Skultuna bruks histo-
ria (Erixon 1921, 1935).  
54 Se Hasselberg (2007) och Hasselberg (2021). 
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tiva bytvånget de var underordnade före de radikala skiftena. Det stor-
skaliga herrgårdsjordbruket var effektivare, men det hade alltför liten 
omfattning för att spela någon roll. Den tekniska efterblivenheten och 
en sämre konsumtionsstandard för folk i allmänhet än som annars varit 
möjlig, var enligt Heckscher bondefrihetens pris.55 

Heckscher var en varm förespråkare av 1800-talets jordskiften 
som han tillsammans med etablerandet av liberala institutioner avse-
ende handel och näringsliv i stort, ansåg vara nyckeln till framsteg. För 
Heckscher blev 1700-talet, som han koncentrerade sig på, närmast en 
eländets merkantilistiskt reglerade fond, mot vilken 1800-talets liberala 
guldålder – som följde på den nämnda ”andliga strömkantringen” – 
kunde kontrasteras. Det finns faktiskt beröringspunkter med t.ex. den 
marxistiskt-institutionella tolkningen som t.ex. Brenner presenterade; 
ingendera var optimistisk över böndernas företagarförmåga eller ut-
vecklingspotential, och båda betonade äganderättsperspektiv. Vägen till 
förändring förklarades dock på helt skilda sätt, genom klasskamp re-
spektive genom ”ändrad sinnesförfattning” hos befolkningen.  

Heckscher stödde sin tolkning av utvecklingsförloppet, alltifrån 
1500-talet på kvantitativa data. Här gick han i 1800-talshistorikern 
Hans Forssells fotspår.56 Forsell hade utnyttjat tiondematerial och skat-
telängder från Älvsborgs lösen 1571, för att beräkna skörd och boskaps-
stock vid skilda tillfällen. Heckscher trodde inte på tiondematerialet, 
som han menade gav underslev, eftersom bönderna försökte undkomma 
beskattning. Däremot vidareutvecklade han Forssells ansats att skatta 
produktionen från konsumtionssidan genom att studera s.k. utspisnings-
stater för arbetande vid kronans slott och gårdar och (1500-tal) och se-
nare privata herrgårdar. Den vägen kunde han belysa livsmedelsstan-
dardens utveckling, och även vidimera Forssells slutsats om att anima-
lieproduktionen (och -konsumtionen) gått ner sedan 1500-talet och fak-
tiskt inte ens nått dess nivå under tidigt 1800-tal, medan 
spannmålsproduktionen däremot ökat kraftigt.57 

Gustaf Utterström delade knappast Heckschers styrande förför-
ståelse, i varje fall fick den mindre betydelse i hans framställning. Han 
behandlade i sin omfångsrika avhandling om dryga 1 400 sidor i två 
volymer flertalet av de jordbrukshistoriska problem som tidigare eller 
                               
55 Heckscher (1949), s. 201. Heckscher var inte imponerad av förindustriella bönder och han 
var inte omtyckt av samtida jordbrukare heller, bl.a. därför att förespråkade fortsatt frihandel 
på 30-talet och motsatte sig ”kohandeln” mellan socialdemokrater och bondeförbundet, som 
1933 säkrade jordbruksstöd och marknadsreglering.  
56 Forssell (1869-1875); (1872-83); (1884). 
57 För en genomlysning av framför allt Heckschers konsumtionsansats, se Morell (1987) och 
Morell (1989), ss. 16-18, ss. 47-49. 
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senare adresserats avseende perioden ca 1750-1850. Verket saknar en 
övergripande frågeställning eller teori – någon explicit agrar revolution 
står inte att finna här – och hans arbete kommit att betraktas som något 
av en eklektisk katalog där myriader av faktorer används till att förklara 
olika förlopp. Dock fokuserade han ofta samspelet mellan människa 
och ”naturkrafterna” (klimat, landhöjning, boskapsfarsoter, att sillen 
1747 plötsligt stimvis gick till vid Bohuslänskusten etc.). 58  

Under 1960-talet och det tidiga 1970-talet, tillkom en del ekono-
misk-historiska studier som behandlade 1800-talets jordbruksstatistik 
ur källkritisk aspekt, mekaniseringen under vad Bairoch kallade den 
andra agrara revolutionen, samt skattningar av kapitalbildning och 
finansiering avseende sent 1800-tal.59 

Liksom på det internationella planet hade de svenska ekonomisk-
historikerna tagit sig uppgiften att förklara ekonomisk tillväxt och 
industrialisering. De inspirerades av den växande publiceringen av 
agrarhistoria som dominerades av brittiska och amerikanska ekono-
misk-historiker.60 

Det uppkom en diskussion inom den fortfarande unga disciplinen 
om den svenska industrialiseringen främst kunde förklaras av relativt 
plötsligt verkande externa faktorer (ökningen under 1800-talets andra 
hälft av efterfrågan från mer industriellt avancerade länder, på svenska 
trävaror och malm) eller av den inhemska utvecklingen av samhället. 
De agrarhistoriskt inriktade ekonomisk-historikerna som uppträdde 
från och med mitten av 1970-talet tryckte på det senare alternativet. De 
inriktade sig på det sena 1700-talet och det tidiga 1800-talet och de var 
direkt intresserade av hur förutsättningar för det industriella genombrot-
tet mer långsiktigt utvecklades i det förindustriella samhället. De var en 
del av den tredje generationen Ekonomisk-historiker i Sverige och lik-
som den andra ägnade de via sina problemställningar en hel del tid åt 
att nagelfara Heckschers syntes från 1935-49. De opponerade mot 
Heckschers idé om brist på ett slags progressivt förtryck av bönderna 
och många konfronterade direkt Heckschers idealistiska ontologi. 

                               
58 Utterström (1957, I-II). Utterström fick viss internationell erkänsla som klimatforskare. Or-
saken var främst Utterström (1955). 
59 Svensson (1965); Kuuse (1970); Martinius (1970). 
60 Detta inflytande var direkt. Vid symposiet ”The importance of the agrarian sector for industri-
alization”, som arrangerades av Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala 1980, inbjöds 
bland andra Gordon Mingay och Patrick O’Brian, att presentera papper. Ledande kontinentala 
historiker och ekonomisk-historiker, som sysslade med jordbrukshistoria – t.ex. Bernhard 
Slicher van Bath, Wilhelm Abel, Marc Bloch, George Duby, Emanuel Le Roy Ladurie och Paul 
Bairoch – lästes också, men mest på engelska. 
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Dessutom gjorde de neomarxistiska strömningarna i västeurope-
iskt akademiskt liv tydliga avtryck i Sverige och de fick starkt infly-
tande på ämnet ekonomisk historia, inte minst på den nya agrarhisto-
riska vågen. Lars Herlitz avhandling från 1974 fokuserade Skaraborgs 
län under 1700-talet och han framställde Sverige som ett feodalt sam-
hälle, trots att stora delar av bönderna var självägande skattebönder el-
ler kronoarrendatorer. Han visade att räntetrycket (skattetrycket) på de 
självägande skattebönderna och kronobönderna sjönk till följd av fast-
låsning av skattesatserna, införandet av fast tionde och av inflation. 
Räntetrycket blev regressivt: ju högre böndernas produktion blev, desto 
mindre andel betalade de i ränta. Han tolkade denna tendens i marxist-
iska termer som att bönderna lyckade behålla växande delar av det in-
vesterbara överskottet (merprodukten), utöver reproduktionsbehoven 
och att de kunde tillgodogöra sig överskott som följde på investeringar. 
Han visade vidare att nyodlingen var avsevärt mer omfattande på 
skatte- än på frälsejord och att arealen (utsädet) och marknadsvärdet på 
skattemantalet växte jämfört med frälsemantalets. Detta kopplade han 
till att frälsebönderna inte fick uppleva något räntefall och att det över-
skott investeringar (t.ex. i nyodling) eventuellt ledde till, i deras fall 
skulle berika frälseägarna, inte dem själva. Därför såg han begräns-
ningen av adelns expansion (genom reduktionen) och det reala räntefal-
let (som återspeglade konflikten mellan feodalherrar och bönder), som 
en slags prime mover mot produktionstillväxt och ekonomisk utveckl-
ing.61 

Herlitz avhandling, som empiriskt till stor del grundades på bo-
uppteckningar, blev utgångspunkten för ett stort antal studier under det 
sena 1970-talet och det tidiga 1980-talet, vilka alla mer eller mindre 
explicit delade uppfattningen att utvecklingen hämmades av feodala re-
striktioner och ett godsjordbruk där överskottet mestadels förslösades, 
snarare än investerades i ökad produktion, samt att bönderna när de fick 
del av det investerbara överskottet drev utvecklingen framåt genom ny-
odlingar och andra investeringar. En kommentator hävdade att det im-
plicita programmet handlade om ett närmast monomaniskt intresse i 
kapitalismens utveckling.62 

                               
61 Herlitz (1974). Senare betonades samma mekanism för Skånes del av Mats Olsson (2005). 
Det är naturligtvis möjligt att tolka detta i ett äganderättsperspektiv. Bönderna fick starkare rätt 
till alltmer av vad de producerade på sina jordegendomar. Dessutom fick de under 1700-talets 
lopp säkrare ställning som jordägare i och med att skattevraksreglerna upphävdes 1789, samti-
digt som kronobönderna då gavs ensamrätt till skatteköp av sina av kronan ägda gårdar. En 
fristående hemmansägarklass av mer fullfjädrade jordägare utvecklades. Jfr Morell (2013a).  
62 Myrdal (1996). 



 44 

Den dynamiska versionen av begreppet ”den agrara revolut-
ionen”, som handlade om produktivitetsökning och som cirkulerat 
framför allt i brittisk 60-talsforskning anammades i Sverige av geogra-
fen Hannerberg (1968), men mer programmatiskt av socialhistorikern 
Christer Winberg (1975). Maths Isacson (1979) använde det och det 
hade då redan populariserats i en kort lärobok, Industrialismens rötter, 
av Fridholm, Isacson och Magnusson (1976). Där hävdades att den 
agrara revolutionen var framstimulerad av överföringen av merproduk-
ten (överskottet) á la Herlitz till bönderna, som socialt differentierades 
när de feodala skrankorna lättades och produktionen ökades.63 Överfö-
ringen av merprodukten ledde till investeringar, höjd produktion, väx-
ande inkomster för bönderna och därmed växande marknader för kon-
sumtions- och kapitalvaror som gynnade den alltmer specialiserade 
saluslöjden och industrin, inte minst de metallmanufakturer som ut-
vecklades på vissa järnbruk. På sikt frigjordes dessutom arbetskraft och 
kapitalbildning följde, i den agrart anknutna hemindustrin. Den agrara 
revolutionen framställdes därmed som en förutsättning för det industri-
ella genombrottet.64 

Isacson och Magnusson utvecklade detta tema vidare och anslöt 
till den inflytelserika debatten om protoindustrialisering som startat i 
och med en viktig artikel publicerad 1972 av Franklin Mendels. År 
1977 kom Peter Kriedtes, Hans Meddicks och Jürgen Schlumboms bok 
som utvecklade temat, vilket blev ett toppnummer på den åttonde 
världskongressen i ekonomisk historia i Budapest, 1982. Kriedte och 
hans medförfattare utredde länkarna mellan agrar omvandling, proto-
industrialisering och ”verklig” industrialisering. Isacson och Magnus-
son etablerade kontakt med de tyska forskarna och gav ut en bok om 
protoindustri i Skandinavien (1987). Nu fokuserade de mer på vikten 
för det industriella genombrottet av den hantverksskicklighet som ut-
vecklats i den agrart anknutna protoindustrin.65 

Protoindustribegreppet länkade förindustriell utveckling till 
industrialiseringsprocessen. Rötterna till industrialiseringen fanns i den 
agrara ekonomin: bland hushåll i ofruktbara jordbruksområden, vilka 
ersatte jordbruk med hantverksarbete för avlägsna marknader och som 
utvecklade ett specifikt demografiskt mönster med stor tillväxtkraft, 
vilket var Mendels huvudsynpunkt; bland mer välbärgade bönder i om-
råden där de feodala restriktionerna var svaga och där man engagerade 

                               
63 Här följde de direkt Dobb (1976) i fotspåren. 
64 Tidigare hade framför allt intäkterna från den vid mitten av 1800-talet snabbt expanderande 
havreexporten betonats. 
65 Mendels (1972); Kriedte, Meddick & Schlumbohm (1981). 
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sig i hantverk bortom subsistens och i utvecklingen av skicklighet i spe-
cialiseringen på produktionen av vissa varor, vilket Isacson och Mag-
nusson betonade. Kriedte formulerade mekanismerna genom vilka pro-
toindustrin banade väg för den ”riktiga” industrialiseringen: Protoin-
dustrin skapade ”/a/ broad stratum of handicraft workers’, it made mer-
chants and artisans accumulate capital and made up for a strata of 
industrial entrepreneurs, it connected merchant capital with the produc-
tion sphere, a symbiotic relationship between industrial regions and 
commercial farming developed and a network of markets on all levels 
developed.”66 Isacson och Magnusson anslöt till den analysen och till-
lade att välbärgade bönder även ackumulerade kapital, att den agrara 
expansion skapade marknad för både kapital- och konsumtionsvaror. 
De tryckte även på betydelsen av de lättade feodala bördorna, med fal-
lande räntor, som de hämtat från Herlitz (1974). De betonade dynami-
ken: växande investeringskapital bland bönderna innebar att produkt-
ionen ökade (främst genom nyodling och intensivare odlingssystem 
som introducerades, medan skatter/räntor förblev statiska). Det innebar 
att processen blev kumulativ, och att det överskott som bönderna behöll 
och kunde använda till investeringar och konsumtion blev allt större.67  

Rent allmänt kom det att handla om skatteböndernas ekonomiska 
och äganderättsliga avancemang. Deras andel av jordägandet ökade, i 
och med att de efter 1789 kunde börja köpa frälsejord och i och med att 
en mängd kronojord friköptes så att kronoarrendatorn förvandlades till 
självägande skattebonde. Deras äganderättsliga ställning stärktes, ge-
nom upphävda skattevraksregler och just genom deras friare disposition 
av produktionsöverskottet. Den individuelle bondens ställning stärktes 
gentemot byn i och med skiftena och gentemot släkterna i och med att 
bördsrätten i praktiken upphävdes. Hanteringen av överskottet innebar 
att bönderna framträdde klarare som direkta marknadsproducenter än 
tidigare. Detta innebar även en specialisering. Produktionen kunde ut-
vecklas genom att bönderna fick större del av ett investerbart överskott. 
Det användes inte bara till nyodling, utan också till anskaffande av ka-
pitalvaror, tillverkade av specialister: Järnplogar, harvar och andra red-
skap, tillverkade av specialiserade hantverkare eller på järnbruk och 
manufakturer, ersatte hemmaproducerade enklare redskap baserade 
främst på trä. Det ägde alltså rum en specialisering där bonden mer än 
tidigare blev mer ren jordbrukare, medan hushåll i vissa regioner kunde 
fokusera på redskapstillverkning eller tillverkning av konsumtionsva-
ror, framför allt textilier, vilka bönderna kunde köpa mer av i och med 
                               
66 Kriedte (1981), s. 141-142.  
67 Isacson & Magnusson (1987). Jfr Magnusson (1996). 
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att deras inkomster ökade.68 Bönderna förvandlades gradvis från 
peasants till specialiserade marknadsproducenter, farmers, i en alltmer 
kapitalistiskt orienterad samhällsstruktur, där lön, pris och vinst snarare 
än sedvanerättsligt bestämd jordränta blev de viktiga ekonomiska kate-
gorierna. 

Andra ekonomisk-historiker (och historiker) koncentrerade sig 
mer på olika specifika, ibland tekniska aspekter av den agrara revolut-
ionen, vanligtvis på intensivundersökt regional nivå. Bouppteckningar 
som introducerades för ekonomisk-historikerna av Jan Kuuse (1970) 
var ofta ett centralt källmaterial. De inriktade sig på redskapsteknikens 
förändring (Köll 1983) eller på nyodlingen, utsädesvolymerna, föränd-
ringen av odlingssystem, rotationer, och etableringen av nya grödor 
samt mängden kreatur och den animaliska produktionen (Karlsson 
1978; Gadd 1983; U. Herlitz 1989; Peterson 1989). De flesta av dem 
följde den tradition som etablerats av Herlitz, även om teorin inte alltid 
var så specifikt utvecklad. Det utgavs också några studier som koncen-
trerades på skiftesrörelsen: Birgitta Olai (1987; 1989) placerade stor-
skiftet i omvandlingsprocessen och beskrev det som en integrerad del 
av omvandlingen, Ronny Pettersson (1983) behandlade laga skiftet i 
Halland ur institutionellt teoretiskt perspektiv. Båda framhöll att bön-
derna ofta var positiva till skiftet och snabbt kom att dominera bland de 
sökande. Men medan Olai såg den egentliga förklaringen till föränd-
ringarna i en exogent förklarad folkökning fokuserade Pettersson på den 
nytta som jordbrukarna hade av den utveckling av ”rådigheter” som den 
institutionella förändringen laga skifte gav dem under den agrara revo-
lutionen. Detta stod i viss kontrast till många av de andra forskarna i 
traditionen, som såg skiftena som en del i utvecklingsprocessen, men 
inte tycktes lägga speciellt stor vikt vid dem. Jonsson (1980) behand-
lade arbetskraftsförsörjningen vid 1800-talets storgods. Köll, Jonsson 
och Pettersson var mer öppna för vad de kallade ”bondeteori”, d.v.s. 
den agrarsociologiska peasant study tradition som etablerats i Journal 
of Peasant Studies och gick tillbaka på 60-talets ”återupptäckt” av 
Chayanov (1986). Bland historiker (alltså icke-ekonomisk-historiker) 
inriktades många studier under 1970-talet på demografi, familje- och 
hushållsstorlekar, arbetskraftsförsörjningen vid godsen o.s.v.69 

Av de ekonomisk-historiska studierna i Herlitz efterföljd blev 
Carl-Johan Gadds (1983) mest inflytelserik. Han behandlade en väst-
svensk region och hade de vanliga Herlitzka utgångspunkterna. Men 
                               
68 Här anknöts senare till den s.k. konsumtionsrevolutionen Alberger (1996) och de Vries ”In-
dustrious revolution” (1994).  
69 Se för det senare t.ex. Gaunt (1976), (1977), (1983); Eriksson & Rogers (1978). 
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Gadd anknöt också till Ester Boserups teori om sambandet mellan be-
folkningstryck, intensifiering av jordbruket, trädesperiodernas längd 
och teknologisk utveckling. Gadds bok gav stort utrymme åt varierande 
naturförhållanden och blev en i raden av Göteborgsstudier (tidigare 
Winberg 1975, senare Gadd 1998, Nyström 1998 och Palm 1998) som 
betonade avgörande skillnader mellan Väst- och Östsverige. Gadd 
myntade begreppet Nyodlingens dilemma: där den av efterfrågan stimu-
lerade uppodlingen för produktion av brödsäd ledde till relativ foder-
brist, och potentiell brist på dragare och gödsel. Han fokuserade på en 
rad nyheter som han betraktade som arealbesparande, vilka motverkade 
detta dilemma (som löstes fullt ut först med cirkulationsbruk och foder-
växtodling på åkern). Hit hörde potatisen, och användningen av järn i 
olika redskap och vagnsaxlar. Potatisen gav fler kalorier per arealenhet 
än andra grödor och sparade därför areal som gick åt till att försörja 
människor. Användningen av järn i plogar, harvar och vagnsaxlar 
gjorde dessa redskap och fordon mer effektiva, så att mindre dragkapa-
citet behövdes för en viss mängd arbete, varvid dragdjur och i förläng-
ningen foderaraler sparades, vilket jag kommer tillbaka till. Gadd be-
handlade bara bondejordbruket och drog, liksom flera andra, slutsatsen 
att detta bondejordbruk förmådde öka produktion och produktivitet 
kraftigt, med hjälp av intensifiering av driften. Samma slutsats drogs av 
Isacson (1979) som i sin studie av By Socken i södra Dalarna, i Win-
bergs (1975) efterföljd betonade den tilltagande sociala differentie-
ringen och den socialt nedåtgående rörlighet bland bönderna som 
följde: de obesuttna underklasserna med torpare och senare statare i för-
grunden växte mycket starkt i antal, medan mängden bondehushåll med 
skattlagd jord tilltog avsevärt mer måttligt.70 

Gadd kom knappt 20 år senare att författa syntesen om 1700-ta-
lets och det tidiga 1800-talets svenska jordbrukshistoria (2000) i fem-
bandsverket om det svenska jordbrukets historia. Idén att ge syntesen 
titeln, Den agrara revolutionen 1700-1870, kom inte från författaren 
(som emellertid villigt anslöt till den), utan från fembandsverkets ve-
tenskapliga redaktör, Janken Myrdal som var medeltidshistoriker och 
därför hamnat lite vid sidan av strömmen av ekonomisk-historiker som 
fokuserade på 1700- och 1800-talet. Myrdal, den förste professorn i 
agrarhistoria, var vid denna tid en stark proponent för begreppet ”den 
agrara revolutionen” och använde det till exempel som ett etablerad för-
givettaget koncept i sitt konkluderande syntetiserande avslutningskap-
itel i den lärobok i agrarhistoria som 1997 gavs ut under redaktion av 

                               
70 Se också Morell (1980). 
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Larsson, Morell och Myrdal.71 Här radades en serie på varandra följande 
teknologiska komplex i jordbruket upp. Ett av dessa komplex, var den 
agrara revolutionens och det innefattade nyodling, förbättrad jordbear-
betning med hjälp av järnplogar och djupharvar, ökad dikning, stenröj-
ning, förstadier till växelbruk samt potatisodling.72 

Den gamla infallsvinkeln som t.ex. Heckscher drev om de oftast 
adelsägda storjordbrukens positiva roll, ägnades föga intresse, även om 
Magnusson (1980) fokuserade den internationellt stora frågan om 
Gutswirtschaft (huvudgårdsdrift) eller Grundherrschaft (godsorganisat-
ion med många underlydande räntebetalande hemman).73 

Efter 1980-talet avtog den svenska ekonomisk-historiska forsk-
ningen om den agrara revolutionen. Det marxistiska inflytandet diffun-
derade bort. Brennerdebatten fick inget stort genomslag bland svenska 
ekonomisk-historiker. Brenner använde som framgått en bondedefinit-
ion som uteslöt böndernas agens i progressiva utvecklingsförlopp. 
Marx’ ”ursprungliga ackumulation”, där bönderna blev av med sin 
ställning som självständiga producenter, var för Brenner en utveckl-
ingsförutsättning medan agendan för merparten av de svenska agrarhi-
storiskt inriktade ekonomisk-historikerna var den omvända: att bön-
derna kunde förvandlas till jordbrukarentreprenörer om deras ställning 
visavi stat och överhet stärktes och de fick större makt över vad de pro-
ducerade.74 

                               
71 Myrdal betraktade odlingsexpansionen under tidig medeltid som tekniskt kopplades till bl.a. 
järnskodd spade, tvåsäde, längre och tyngre årderbill, hästskor mm. som ”den medeltida agrara 
revolutionen” och talade om 1500-talets utveckling (där nyodlingen gynnades av den relativa 
rättssäkerhet som den förstärkta statsmakten innebar) och där den odlingstekniska utvecklingen 
som varit kraftigare under tidig medeltid fortsattes som ”den hämmade agrarrevolutionen”. 
Myrdal & Söderberg (1991), s. 259; Myrdal (1999), ss. 259 ff. Såväl den tidiga medeltidens 
agrara revolution, som 1500-talsutvecklingen och ”1700- och 1800-talen agrara revolution före 
industrialiseringen” betraktade han som perioder dominerade av ökad arealproduktivitet, sna-
rare än ökad arbetsproduktivitet. Om de tekniska komplexen under den tidigmedeltida odlings-
expansionen respektive 1500-talets, se Myrdal (1985), ss. 76-147, Myrdal & Söderberg (1991), 
ss. 305-419; Myrdal (1999), ss. 42-78, ss. 277-298. En skillnad mellan förloppen under tidig 
medeltid och 1700- och 1800-tal å den ena sidan och 1500-talets å den andra, var att de två 
förra inbegrep ”en genomgripande omvandling av äganderätten till jord och därtill knutna so-
ciala förhållanden”. Myrdal & Söderberg (1991), s. 23.  
72 Myrdal (1997). 
73 Gadd (2000) tog upp storjordbruket under 1700-talet, då förebildlig jordbruksdrift ”kommit 
på modet” och många storjordägare bosatt sig på sina gods. Morell (2013 c) återkom till dessa 
”gentlemannajordbrukare” och gjorde även en översikt av 1700- och 1800-talets expansiva lant-
brukslitteratur (2011).  
74 Se Brenner (1997) och kommentarerna därtill av Magnusson (1997). Jämför Hallberg (2013), 
s. 26, not 2, som påpekade att Brenners utvecklingsteori förutsatte att bönderna proletariserades 
eller i alla fall fick mindre driftsinflytande över jordbruket, medan Herlitz m.fl. hävdade att 
utvecklingen hängde på att bönderna förbättrade sin ställning och ekonomi och fick investe-
ringsmarginaler. 



 49

2.6. Från agrarhistoria till rural history 
Intresset för det sena 1700-talets och det tidiga 1800-talets agrara om-
vandling återuppväcktes i Lund under tidigt 2000-tal. Patrick Svensson 
(2001) studerade just de skånska bönderna som entreprenörer, vilka in-
vesterade i bland annat skiftesverksamhet för att öka produktionen. Till-
sammans med Mats Olsson byggde Svensson upp en på tiondematerial 
grundad produktionsdatabas, med hjälp av vilken de kunde visa på en 
tydlig produktivitetsuppgång under 1800-talets första decennier, och på 
att enskiftet var en starkt bidragande orsak till genombrottet (2010). 
Magnus Bohman (2010) byggde vidare på detta material och pekade på 
den starka vegetabiliseringen av produktionen (som indirekt, via kon-
sumtionsmaterial, påvisats av Heckscher 1949 och Morell 1989) och 
som i marginalbygder hade ekologiska risker.75 Annars kom det tidig-
moderna jordbruket från 1990-talet att spela mindre roll i den ekono-
misk-historiska forskningen76. I stället utvecklades den agrarhistoriska 
forskningen vidare i samband med att en interdisciplinär professur i 
agrarhistoria inrättades vid SLU (1994). Här byggdes en ny arena upp 
och där följde en stark expansion av den agrarhistoriska forskningen i 
Sverige. Hit kom forskare med skiftande bakgrund: historiker, geogra-
fer, biologer, etnologer, arkeologer och konsthistoriker). Tematiken i 
det dryga tjugotal avhandlingar som publicerats, har – inte oväntat mot 
denna bakgrund – växlat starkt. 

Begreppet ”den agrara revolutionen” har fortsatt använts av 
svenska agrarhistoriker. En närmare granskning visar att begreppet ten-
derat att bli förgivettaget och fått en närmast metaforisk karaktär. Ofta 
tycks det snarare beteckna en era, än en process, närmare bestämt, just 
som bland mellankrigstidens geografer och etnologer, perioden (under 
1800-talet) då radikala skiften stöpte om landskapet. Man har tidsmäss-
igt lokaliserat sina undersökningar till “före” den agrara revolutionen, 
eller “efter”. Däremot har de sociala och ekonomiska effekterna av den 
agrara revolutionen, eller dess orsaker och utvecklingsförlopp, med nå-
got undantag ägnats föga intresse. Ofta har ljuset riktats mot olika före-
teelsers funktion under en given period snarare än socialt betingade för-
ändringar över tid. Ett sent typexempel är Jupiters (2020) analys av 
tegskiftet som fokuserar på material från 1600- och 1700-tal. 

                               
75 Se också Olsson & Svensson (2009) samt Olsson & Svensson (2011). 
76 Det finns undantag, och 70-talstraditionen har följts av flera historiker. Wiking Farias av-
handling i historia (2009), undersöker explicit drivkrafterna bakom den agrara revolutionen i 
Halland och ansluter starkare till 70-talistperspektivet än någon av 70-talisterna själva. I ungefär 
samma anda utgav Erik Hallberg (2013) en holistisk analys av jordbruks-, befolknings- och 
marknadsutveckling på Dalboslätten i Dalsland. 
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En förklaring till detta kan ligga i de historiska geografernas 
starka inflytande på utbildningen i agrarhistoria. En annan finns i fram-
växten av miljö- och kulturarvsforskning och utbildning i miljö, land-
skaps och kulturarvsfrågor. Denna framväxt relaterades förstås till all-
mänt ökande intresse för dylika problem, men mer specifikt till att 
miljö- och kulturarvsprogram inom ramen för EU – och nationellt – 
skapade en marknad för att utbilda regionala administratörer om äldre 
landskapsformer. Agrarhistorien har därmed fått en pånyttfödd stark re-
levans. Möjligen reflekteras också en programmatisk idé påminnande 
om ett äldre, etnologiskt angreppssätt att “beta av” olika agrara element 
(generationskonflikter, forsknings- och försöksverksamhet, hägnader, 
betestryck, djursyn, trädgårdsnäring, hamling, fäbodväsende etc.) i tur 
och ordning för att additivt komma till en helhet. 

Trenden bort från ekonomisk agrarhistoria till en mycket mer va-
rierad agenda som inkluderar problematiseringar kring ekologi, kultur-
arv, och identitet verkar emellertid vara internationellt generell. Det är 
knappast någon tillfällighet att medan den internationella ekonomisk-
historiska gemensamheten talade om, och fortfarande talar om agricul-
tural history, vilket har en ekonomisk-sektoriell underton, så är de stora 
europeiska konferenser som arrangerats sedan 2010 benämnda rural 
history conferences, vilket bjuder in mycket mer av varierande, och 
kanske särskilt kulturella, ekologiska och sociala aspekter. 

* 
I det här arbetet är det ekonomisk-historiska processperspektivet 

på den agrara revolutionen som kommer att användas. Jag är överens 
med t.ex. Bairoch om de viktiga ingredienserna i den agrara revolut-
ionen (förnyad redskapsteknik, nyodling, förändrade odlingssystem, or-
ganisatoriska och äganderättsliga nyordningar, förändrade val av drag-
djur och grödor etc.). och med Thompson om att handelsgödsel och fos-
sila bränslen tillhör en andra agrar revolution. Det accepteras likaså att 
det blir fråga om en agrar revolution först om arbetsproduktiviteten sti-
ger så att jordbrukarna kan försörja växande skaror av icke-jordbrukare 
med mat. En sådan förändring är i princip oundgänglig om det ska bli 
något industriellt genombrott (om man inte tänker sig storskalig import 
av livsmedel) och flertalet länder som industrialiserades genomgick 
mycket riktigt sådana processer. Hur snabba processerna var, är en an-
nan fråga. 

Relationen mellan industriellt och agrart genombrott är däremot 
inte självklar. Mingay ansåg att den agrara revolutionen var samtidig 
med (snarast en del av) den industriella och att båda började vid mitten 
av 1700-talet, Kerridge och Allen tänkte sig att den agrara startade långt 
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tidigare. Somliga – Overton och Mingay exempelvis – har tryckt på be-
tydelsen av skiften, i deras fall i synnerhet parliamentary enclosures och 
uppkomsten av stora brukningsenheter, drivna av kapitalistiska arren-
datorer som anställde egendomslösa lönearbetare, kort och gott, klas-
sisk engelsk agrar kapitalism med jordägare, kapitalister och lönearbe-
tare, som tog funktionellt skilda delar av den samhälleliga inkomström-
men, alltså själva modellen för de klassiska ekonomerna, med David 
Ricardo i spetsen.77 Men Overton har också (delvis tillsammans med 
andra författare) betonat det långsiktiga perspektivet. Den agrara revo-
lutionen i England var snarare en evolution som fortgick under 300 år.78  

Andra har betonat inflytandet från andra samhällssektorer, och 
inte minst urbanisering och industrialisering, som skapade efterfrågan 
och drev jordbrukarna till effektiviseringar som höjde produktiviteten. 
I England har forskare som studerat olika regioner kommit till rätt 
skilda slutsatser om t.ex. skiftenas eller mer allmänt statligt sanktion-
erade institutionella faktorers roll. I Skåne och Danmark verkar denna 
tydlig, i Tyskland och Frankrike däremot inte. De flesta uttrycker på ett 
eller annat sätt att tydligare äganderätter var gynnsamma för utveckl-
ingen, antingen den innebar en trepartskapitalism, med jordägare, som 
fick jordränta arrenderande kapitalister som fick profit och jordbruks-
arbetare som fick lön, eller bönder med tryggad äganderätt (det anser 
dock inte Brenner och marxister av liknande inriktning). 

På verkligt lång sikt är det Boserupska perspektivet att folkök-
ningen pressade fram ny teknik och intensivare markutnyttjande svårt 
att undfly. På kortare sikt talar allt för att monokausala förklaringar – 
“skiften” eller “marknad” – inte räcker och dessutom för att variationen 
och till exempel betydelsen av jordskiften, följer av varierande kon-
text.79 Ändå tas dessa två centrala punkter med i förklaringsförsöken: 
institutionella förändringar, “reformer” eller marknad och extrasektori-
ell påverkan. Kring dessa motpoler kan diskussionen byggas.  
  

                               
77 Chambers & Mingay (1966); Overton (1996a), se även Shaw-Taylor (2012). 
78 Overton (1996ae); Broadberry et al (2015). 
79 Skiftesdiskursen och avståndstagandet gentemot kollektiva förfoganderätter spreds över 
Europa vid 1700-talets mitt och Sverige var inte sent i den utvecklingen. Se vidare Morell (2013 
c). 
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3. Forskning om agrar produktionsutveckling 
och agrar produktivitet i Sverige 

3.1. Produktionsutvecklingen på riksnivå 
Medeltidsforskningen relaterad till agrar utveckling i Sverige har domi-
nerats av den senmedeltida agrarkrisen i digerdödens efterföljd, och 
uppkomsten av ödegårdar.80 Den tidigmedeltida odlingsexpansionen 
samt teknikutvecklingen under senmedeltiden respektive 1500- och 
1600-talet har framför allt studerats av Janken Myrdal, som kort ut-
tryckt hävdar att den tidigmedeltida odlingsexpansionen (som han 
ibland betecknar som en medeltida agrar revolution) framför allt base-
rades på jordbearbetningsteknologier (tvåsäde, tresäde och dikning, in-
tensivare jordbearbetning med hjälp av längre och tyngre årderbillar, 
harvar och järnskodda spadar, hästskor och bröstsele) vilka ledde till 
högre arealproduktivitet, d.v.s. att fler människor kunde försörjas från 
jorden. Folkbristens senmedeltid innebar i stället utveckling av arbets-
besparande teknologi (t.ex. lien).81 Under 1500-talet fortsatte utveckl-
ingen i arealbesparande inriktning, under 1600-talet åter i arbetsbespa-
rande riktning, t.ex. innefattande användning av lien vid sädesskörd.82 

För 1600-talet, framför allt dess senare del, räknar Myrdal (1999) 
med en folkökning som översteg jordbruksproduktionens tillväxt. Situ-
ationen mildrades en tid genom överföring av livsmedel från de baltiska 
provinserna, men med 1690-talets upprepade missväxter och därpå föl-
jande kraftödande krig och avskuren import blev det frågan om en ut-
dragen försörjningskris, expansionen påbörjades åter först på 1720-ta-
let.83 

Eli Heckscher räknade utifrån de utspisningsstater han utnyttjade 
för att bedöma både produktion och konsumtion av jordbruksprodukter 

                               
80 Österberg (1977); Österberg (1981); Myrdal (1999), ss. 111-123. 
81 Jfr Duby (1978), ss. 195-201. 
82 Myrdal (1985); Myrdal & Söderberg (1991); Myrdal (1999). 
83 Myrdal (1999), ss. 258-260. Jfr Gadd (2000), ss. 341-342. Schön & Krantz (2012) betraktade 
däremot 1600-talet som en jordbruksmässig expansionsperiod, vilken möjliggjorde en stark ex-
pansion av sekundärsektorn och en stark stadstillväxt (som särskilt gällde Stockholm).  
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med en hög konsumtionsnivå under 1500-talet, med stort inslag av ani-
malier och öl, en fallande nivå under 1600-talets lopp (vilket korrespon-
derar mot Myrdals krisperiod i slutet av 1600-talet och det tidiga 1700-
talet).84 

Heckscher räknade sammantaget, med utgångspunkt i utspis-
ningsstaterna, men ganska impressionistiskt, med en ökning av spann-
målsproduktionen i riket från 1720-1815 med omkring 75 procent, me-
dan folkmängden bara ökade med 70 procent, vilket alltså medgav en 
viss ökning av per capitaproduktionen. Han antog uppenbarligen en 
moderat ökning även av animalieproduktionen per capita eftersom pro-
duktionen ”i allt väsentligt täckte den inhemska konsumtionen och 
t.o.m. gjorde det i tilltagande grad mot periodens slut”.85 

För perioden 1815-60 räknade Gustaf Utterström med en i det 
närmaste en fördubblad produktion av spannmål och potatis och med 
en oförändrad konsumtionsnivå. Eftersom folkmängden ökade med 60 
procent, medgav detta en betydlig exportökning. Utterström räknade vi-
dare med en konstant per capitaproduktion och -konsumtion av anima-
lier för denna period. Sture Martinius räknar med en oförändrad livs-
medelskonsumtion per capita 1830-70, men argumenterar för en tillväxt 
i produktionen per capita om 0,6-0,9 procent per år, vilket innebar väx-
ande export. Martinius talar om en ökad per capitaproduktion även för 
perioden 1790-1830, men av mindre magnitud. Lennart Schön räknade 
med 0,3 procents genomsnittlig årlig tillväxt i konsumtionen per capita 
av animaliska och vegetabiliska livsmedel 1800-1861 och en produkt-
ionstillväxt per capita för hela perioden av 45 procent (vegetabilier) och 
31 procent (animalier), medan Magnusson talar om en genomsnittlig 
tillväxt av spannmålsproduktionen per capita om 0,4-0,6 procent för 
hela perioden 1720-1860.86 Enligt Schöns och Krantz databas (SHNA, 
tabell III) ökade förädlingsvärdet i jordbrukssektorn med 90 procent 
1860-1910 (man kan räkna med att två tredjedelar av detta härrörde från 
det egentliga jordbruket) medan folkmängden ökade med bara 20 pro-
cent. Per capita växte den egentliga jordbruksproduktionen då med 0,93 
procent per år, d.v.s. avsevärt snabbare än under de tidigare perioderna. 

 
                               
84 Heckscher (1935, I:1), ss. 84-99 och bilaga III, ss. 3*-13*; Heckscher (1936, I.2), ss. 420-
421; Heckscher (1949, II:1), ss. 175-183; Heckscher (1949 II:2) Tabell 5, ss. 7*-21. I Morell 
(1987) finns en kritisk granskning av Heckschers studier baserade på utspisningsstater, som 
delvis modifierar resultaten, på basis av vissa källkritiska problem och särskilt problem med 
måttomräkningen. 
85 Heckscher (1949, II:1), ss. 33, 162, 169-170. 
86 Utterström (1957, I), s. 694-701; Martinius (1970), ss. 173-174; Martinius (1982), s.15; 
Schön (1995), s. 39-49; Magnusson (1996). Martinius siffror avser produktionen per capita av 
jordbruksbefolkningen, d.v.s. ungefär 90 procent av totalbefolkningen. 
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Erik Hallbergs och Lars Nyströms infrastrukturprojekt som, med 
utgångspunkt i lantmäteriakter från alla härader i riket skattar åker- och 
ängsarealen avseende 1810 och 1870 kommer rimligen i förlängningen 
att möjliggöra inte bara arealskattningar, utan även skattningar av ut-
säde och skördar, på nationell nivå och för alla regioner av avsevärt 
högre kvalitet än de som hittills funnits. 87 Kombineras detta med skatt-
ningar av animalieproduktionen så kommer även bättre totalprodukt-
ionsdata att kunna presteras för dessa år. En svaghet är möjligen att 
lantmäteridata för flera decennier kring nedslagsåren behövt samlas och 
att totalantalet akter för vardera länet (i alla fall så långt vi fått ta del av 
de preliminära resultaten) blivit ganska litet, vilket rimligen ökar osä-
kerheten.88 En annan svaghet är att data ges endast för dessa två år. Vi 
får ingen ledning avseende när utvecklingen i olika områden tog fart.   

Tillväxten varierade under delperioderna. Enligt Gadd sträcktes 
den initiala tillväxtperioden efter det stora nordiska kriget från 1725 till 
det sena 1730-talet. Därefter var expansionen i takt med folkökningen 
från 1740 till omkring 1770 då en serie missväxter startade en tre de-
cennier lång period av fallande per capitaproduktion. I början av 1800-
talet nådde spannmålspriserna en topp och reallönerna nådde en botten-
nivå, folkmängden stagnerade eller till och med minskade. 1810 började 
folkmängden stiga kraftigt igen, men produktionsökningen var alltifrån 
1805 ännu starkare. 1820-talet var en svag period för jordbruket, med 
låga priser, men per capitaproduktionen expanderade åtminstone till 
mitten av 1830-talet då även priserna repade sig. Sedan följde en stag-
nationsperiod som bröts i och med Krimkrigskonjunkturerna på 1850-
talet. Från mitten av 1860-talet följde ett par svåra missväxter, som trig-
gade i gång den första större emigrationsvågen.89 Efter en återkommen 
högkonjunktur på 1870-talet satte den ”långa depressionen” in, vilken 
för jordbrukets del framför allt innebar problem för kommersiella 
spannmålsodlare i och med det av transportrevolutionen och den ame-
rikanska och ryska spannmålsinvasionen av Europa. Omställningen 
mot mer efterfrågade mejeriprodukter (på både hemmamarknaden och 
växande exportmarknader) innebar emellertid att terms of trade för 
jordbruket förbättrades efter 1870-talet.90  

 

                               
87 Information avseende Uppsala län vänligen tillhandahållen av Lars Nyström 2019. 
88 Jfr redovisningen av den i föreliggande arbete utnyttjade metoden, i kapitel 16.  
89 Gadd (2000), ss. 341-349. 
90 Morell (2001), ss. 89-101. Se angående ”the grain invasion” och dess följder Aparicio, Pin-
illa & Serrano (2009), ss. 53-54; O’Rourke (1997); Grigg (1992), s. 69; Djurfeldt (1981); Fri-
edmann (1978). 
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3.2. De regionala skillnaderna och Östsveriges särprägel 
De regionala skillnaderna och en tidigt utvecklad regional arbetsdelning 
och marknad betonas i Myrdals 1500- och 1600-talsstudie.91 Östra Mel-
lansverige, framför allt de centrala delarna av Uppland, hade tidigt 
mycket hög uppodlingsgrad, och under 1500-talet tydligt högre avkast-
ning per arealenhet och kreatursenhet än vad som förekom i t.ex. Väs-
tergötland. Under 1500-talets lopp expanderade folkmängden starkt i 
Västsverige vilket ledde till ökad uppodling, Kreatursskötseln som ut-
gjort en västsvensk specialitet och varit denna landsdels bidrag i den 
regionala arbetsdelningen utvecklades däremot inte i takt med folkök-
ningen. Under det sena 1500-talets och det tidiga 1600-talets lopp ökade 
Västsveriges och Smålands del av rikets totala spannmålsskörd medan 
Östergötlands och framför allt Mälarlandskapens andel minskade på-
tagligt. Det spekuleras i att institutionella hinder hållit tillbaka nybild-
ningen av brukningsenheter och att man med den höga spannmålsav-
kastningen (per arealenhet) i stället, för att få en mer varierad kost, 
kunde satsa mer på kreatursskötseln.92 Samtidigt visas att speciali-
seringsgraden (mot spannmål) ökade (i termer av större andel dragdjur 
av totalantalet djur) i de östsvenska slättbygderna, vilket blir en smula 
motsägelsefullt.93 Det äger rum en förskjutning bland sädesslagen. Un-
der det tidiga 1500-talet dominerade kornet fortfarande överallt utom i 
östligaste Svealand där rågen redan utgjorde hälften av sädet. Vid tidigt 
1600-tal hade rågen expanderat kraftigt i Östsverige, delvis även i 
Västsverige, men särskilt i Värmland och norra Västergötland ökade 
havreodlingen. Havreodlingen i Västsverige hade ökat sedan högme-
deltiden. Veteodlingen tilltog framför allt i delar av Östsverige, särskilt 
Östergötland.94 Havre- och rågodlingen fortsatte att expandera under 
1600- och 1700-talet95. 

Avseende 1700- och det tidiga 1800-talet finns en rad studier, 
både äldre och nyare, som betonar skillnaderna i demografisk utveckl-
ing mellan Öst- och Västsverige och andra makroregioner. Vissa av 
dem kopplar dessa skillnader till intensiteten i nyodling och allmänt sett 

                               
91 Myrdal & Söderberg (1991), ss. 111 ff. 
92 Myrdal & Söderberg (1991), ss. 112-123, 273-298. Korntalen (arealskördarna) tenderade 
dock över tid att sjunka i Mälarområdet, men stiga i Västsverige. Vad spannmålsskördarna be-
träffar bygger Myrdal här på, och kompletterar, Forssells tiondestudier i Forssell (1872-83) och 
Forssell (1884).  
93 Myrdal & Söderberg (1991), ss. 166-170. 
94 Myrdal & Söderberg (1991), ss. 77-78, 123-124.  
95 Jfr Heckscher (1935, I:1), ss. 120-12; Heckscher (1950, II:2), ss. 209-211; Hannerberg 
(1941), ss. 238-244; Lagerstedt (1946), ss. 7-9 samt Hegardt (1975), ss. 211-216.  
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den agrarekonomiska utvecklingen, men också till den sociala struk-
turen. 

I emigrationsutredningens bilaga V (1910) uppmärksammade 
Gustaf Sundbärg en rad demografiska skillnader mellan ”Östsverige” 
(Östergötland, Gotland, Östra Svealand, södra och mellersta Norrland), 
”Västsverige” (Småland, Halland, Västergötland, Bohuslän, Dalsland, 
Värmland och större delen av Dalarna samt Nordsverige (övre Norr-
land). Östsverige hade svag naturlig folkökning, tidiga äktenskap, hög 
äktenskapsfrekvens, men låg äktenskaplig fruktsamhet och hög dödlig-
het (Skåne påminde om Östsverige). Västsverige hade stark naturlig 
folkökning, sena äktenskap, låg äktenskapsfrekvens, men hög äkten-
skaplig fruktsamhet och låg dödlighet. Norra Sverige hade mycket stark 
naturlig folkökning, hög giftermålsfrekvens, hög äktenskaplig frukt-
samhet och låg dödlighet.96 Nils Wohlin (1909) visade på starkt skild 
social struktur mellan de olika regionerna: Östsverige som alltså hade 
svag folkökning var ”aristokratiskt, med mycket frälsejord, många 
ståndspersoner, få bönder, många torpare och statare och obetydlig 
jordstyckning”. Västsverige med dess starka folkökning känneteckna-
des av ”mer demokratisk” struktur, med lite frälsejord, många bönder, 
få torpare och statare och omfattande jordstyckning. I norra Sverige var 
dessa senare drag ännu starkare. Skåne avvek med mycket frälsejord 
och omfattande jordstyckning. Avvek gjorde också Södra Norrland, lik-
som Dalarna och Gotland där den sociala strukturen var demokratisk, 
men befolkningsutvecklingen östsvensk. Wohlin öppnade för en kopp-
ling mellan den sociala strukturen och den varierande demografiska ut-
vecklingen, men landade liksom Sundbärg i att förklara den i rasbiolo-
giska termer.97 

Utterström och hans efterföljare förkastade rasbiologin som för-
klaringsgrund. Utterström koncentrerade sig i hög grad på att förklara 
Östsveriges demografiska och agrarekonomiska och socialstrukturella 
särprägel. Jordfördelningen blev i flera faser tilltagande ojämn, genom 
stark adelsexpansion och säteribildning på 1600-talet, och ståndsperso-
nernas stora skatteköpsförvärv i närheten till Stockholm under 1700-
talet, vilket bidrog till att hålla böndernas hemmansklyvning nere just 
här. Han refererar Sten Carlsson, som visat att adeln förlorade frälsejord 
till ofrälse (efter 1789) främst där den var som svagast, alltså i 
Västsverige där böndernas förvärv av både frälse- och skattejord tog 
fart efter 1789. Efter 1810, när ofrälse kunde köpa även ypperligt frälse 

                               
96 Sundbärg (1910), ss. 4 ff. 
97 Wohlin (1909), s. 3; Sundbärg (1910), ss. 4, 9. 
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(säterier, bland annat), tilltog böndernas jordförvärv även i Östsverige.98 
Den demografiska utvecklingen stod i samband dels med de många stä-
derna (och främst närheten till Stockholm) där både giftermålsfrekvens 
och dödlighet var högre än på landsbygden, dels med den ojämna jord-
fördelningen och den sociala strukturen, med omfattande underklass, 
som levde under sämre förhållanden, vilket gav högre dödlighet. Den 
talrika underklassen höjde också generellt giftermålsfrekvensen och 
sänkte giftermålsåldern. Den svaga jordstyckningen förklarade han med 
att hemmansklyvningen allmänt hämmades av institutionella hinder 
(arvssedvänjor) och särskilt i den östsvenska slättbygden där nyod-
lingen och expansionen begränsades av den redan höga uppodlingsgra-
den, och av brist på ängar och betesmark. Uppodlingsgraden var som 
nämnts hög här redan under medeltiden och den bör ha stegrats ytterli-
gare på grund av de goda villkoren, för spannmålsavsättning som följde 
med dels det närbelägna Stockholms administrativt grundade befolk-
ningstillväxt under 1600-talet, dels genom närheten till Bergslagen un-
der järnhanteringens samtidiga expansion.99 

Den sociala strukturomvandlingen som ägde rum samtidigt med 
det tidiga 1800-talets starka folkökning, innebar generellt att jordlösa 
hushåll växte mycket snabbare i antal än besuttna bondehushåll 
gjorde.100 En del forskare som Arthur Montgomery menade att proleta-
riseringen följde av att folkökningen, som tog fart närmast till följd av 
minskad dödlighet från 1810-talet, gick hastigare än ökningen av nä-
ringsutrymmet, men t.ex. Heckscher och Utterström var medvetna om 
att det inte var så, utan att det i grund och botten var en fördelningsfråga. 
Mälarområdet var exceptionellt vad den sociala strukturen beträffade. 
Här fanns redan vid mitten av 1700-talet en stor grupp obesuttna och 
här minskade antalet bönder under 1800-talets första hälft (figur 3.1).101  

 

                               
98 Utterström (1957, I), ss. 17-19. Ang. skatteköpen av kronojord, jfr Kyle (1987); Rydeberg 
(1985). I slätthäradet Lagunda sydväst om Uppsala, försiggick skatteköpen (som dominerades 
av bönder) främst mellan 1720 och 1760. Ulväng (2004), ss. 81-82, 96.  
99 Utterström (1953); Utterström (1954), s. 158; Utterström (1957, I), ss. 8 f., 60-64. Ang. Stock-
holms- och Bergslagsmarknaden, jfr Söderberg (1984). Båda dessa marknader vek mot slutet 
av 1700-talet när både Stockholms tillväxt och järnhanteringen stagnerade, samtidigt som ny-
odlingen expanderade starkt i Bergslagen och ökade självförsörjningsgraden där (Åmark, 
1915). Under 1800-talets lopp växte stadsmarknaderna runt Mälaren och särskilt Stockholm 
igen och förbättrade transportmöjligheter, genom ångbåtstrafik på Mälaren och anslutande åar 
samt senare järnväg underlättade marknadskontakterna (Ulväng (2004), ss. 68-69, om Lagunda, 
Morell & Söderhäll, (2019), om Vaksala, öster om Uppsala och Weckholm vid Mälaren öster 
om Enköpin). 
100 Wohlin (1909); Winberg (1977). 
101 Wohlin (1909); Utterström (1953); Erikson (2018). Särskilt gällde detta Uppsala län där till 
yttermera visso ingen egentlig expansion av antalet bönder ägde rum under hela 1800-talet. 
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Figur 3.1. Manliga huvudpersoner i hemmansägar- och hemmansbrukarklassen 
("bönder") i Mälarlänen och riket 1751-1900. Index 1800=100. 

Källa: Wohlin (1909), tabell C, ss. 184-185. 
 
Christer Winbergs utvecklade en teori om sambandet mellan den agrara 
revolutionen, folkökningen och proletariseringen, vilken stöddes empi-
riskt av hans undersökning av Dala pastorat i Skaraborgs län. Den 
agrara revolutionen i sig uppfattade han som till en början dominerad 
av nyodling, stimulerad av höga spannmålspriser. Den hotade leda till 
balansproblem: ängen odlades upp vilket kunde innebära foderbrist, 
svårigheter försörja dragdjur och gödselbrist med fallande arealskördar 
som yttersta konsekvens (Nyodlingens dilemma enligt Gadds termino-
logi). Men den agrara revolutionens centrala tekniska innebörd var (för 
Winberg som för många andra) att ängen förvandlades till åker, drogs 
in i cirkulationen och att foderväxter odlades där, vilket löste balans-
problemet. Produktionsökningen som agraromvandlingen, framför allt 
genom nyodlingen innebar, ledde till stegrat arbetskraftsbehov. Det ba-
nade väg för ökad hushållsbildning, även för sådana som inte kunde 
skaffa någon egen gård. Agraromvandlingen drev alltså på folkök-
ningen och innebar att födelsetalen inte förrän nästan hundra år efter att 
dödstalen sjunkit från 1810-talet, började falla. Nyodlingen, produkt-
ionsökningen och efterfrågan på arbetskraft skapade försörjningsmöj-
ligheter för en underklass som växte och förändrades så att den i högre 
grad än tidigare kom att utgöras av fullt arbetsföra kompletta hushåll. 
Prisstegringen på spannmål ledde över i jordprisökning som höjde ut-
lösningspriserna vid arvskiften. Allt oftare hölls vid arvskiften gården 
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samman varvid utlösta syskon kunde få ett torp och försörja sig med 
lönearbete. Produktionsökningen (snarare än för litet näringsutrymme, 
eller krympande åkerarealer per capita) skapade därför, enligt Winberg, 
inte bara folkökning utan även proletarisering. Ansvällningen av under-
klasserna berodde inte på att dessa hade starkare reproduktion – det 
hade de inte – utan på en nedåtgående social rörelse ur bondeleden. Till 
det kom att godsen lade om driften när spannmålsefterfrågan ökade. De 
avhyste i många fall frälsebönder, som utgjort arbetsstyrkan på godsen. 
Godsen lade de avhysta böndernas mark till huvudgården som de i stäl-
let drev med torpare (som hade mindre jord) eller statare, rena lönear-
betare. Självägande bönder svarade på prisökningarna genom att nyodla 
och etablera sig långt starkare som avsaluproducenter av spannmål än 
de varit tidigare. I samband med produktionsstegringen tenderade även 
bondeklassen att differentieras i storbönder, som köpte arbetskraft och 
småbönder som ofta måste komplettera sin gårdsdrift med lönearbete. 
Winberg hävdade i Lars Herlitz efterföljd att nyodlingen var svagare på 
frälse- än på skattejord eftersom frälsebönderna inte fick behålla det 
växande överskottet. Därför blev nyodlingen svagare i det frälsetäta 
Östsverige. Sedermera kom avhysningarna här att bidra till att bonde-
klassen – som visats – till och med minskade i omfattning. I Syd- och 
Västsverige gick mycket jord i samband med enskiftet över till bonde-
hand och särskilt i Skåne blev hemmansklyvningen intensiv och en om-
fattande småbondeklass, delvis påminnande om torparna på andra håll, 
uppkom. I Norrland växte bondeklassen genom fortsatt kolonisation.102  

Med andra ord visade Winberg att skillnaderna i social struktur 
mellan regionerna närmast förstärktes i och med den agrara revolut-
ionen. Det är vidare noterbart att han inte resonerade om produktivitet. 
Det är uppenbart att den agrara revolutionen han talade om ledde till 
ökad arealproduktivitet, men hans utsagor om det stegrade arbetskrafts-
behovet ger snarast intryck av att arbetsproduktiveten inte steg (även 
om han i likhet med många nämner att Sverige förvandlades från un-
derskotts- till överskottsland och han dessutom menade att ”proletari-
sering” inte behövde innebära sänkt levnadsstandard). 

Winberg, knöt alltså, liksom Utterström, den särpräglade utveckl-
ingen i Mälarlänen till jordfördelningen, närmast den starka frälsedo-
minansen och de många torparna. Det betraktas som en huvudorsak till 
bondeklassens faktiska tillbakagång där. Indirekt kan man också läsa 

                               
102 Winberg (1977), ss. 47, 53-55, 263-270. Senare forskning har visat att det nog visserligen 
skedde en differentiering av bondeklassen och att större brukningsenheter uppkom, men någon 
permanent storbondeklass uppkom sällan. Ibland delades de tillskapade storgårdarna upp igen 
vid arvskiftet och differentieringen kunde bli chayanovskt cyklisk. Se t.ex. Flygare (1999). 



 60 

det som en orsak till sen eller liten omfattning på nyodlingen. I ljuset 
av senare forskning, t.ex. Morell (1980) och framför allt Erikson (2018) 
som behandlar områden några mil norr ut från Mälaren räknat, är det 
uppenbart att detta inte är enda eller hela förklaringen till områdets sär-
prägel. Även i dessa bygder stagnerade folkmängden och antalet bönder 
till och med minskade i många socknar, fastän de närmast var skatte-
jordsdominerade och inte alls särskilt frälsetäta. Inte heller var det t.ex. 
i Torstuna länsmansdistrikt som Erikson studerar, frågan om någon sär-
skilt talrik underklass, däremot om en stor grupp ganska välmående 
marknadsproducerande bönder.103 

Carl Johan Gadd driver i sin syntes om den agrara revolutionen i 
princip vidare de teser som Winberg introducerat. Han lägger stor vikt 
vid böndernas roll och vid den överföring av överskott till dem, som det 
fallande räntetrycket från och med 1700-talet innebar. Han vidareut-
vecklar resonemangen om balansproblemet som nyodlingen innebar 
och han återger flera uttryck för att agraromvandlingen gick långsam-
mare i Östsverige, inte minst Mälarområdet, än det gjorde i Sydsverige, 
Västsverige, Dalarna och Norrland. Nyodlingen var svagare här vilket 
delvis berodde på hög initial uppodlingsgrad, dels på topografin med 
många icke odlingsbara impediment, t.ex. i form av uppstickande 
bergsklackar i sprickdalslandskapet. Införandet av nya redskap med 
mer järn i sig, starkast representerade av järnplogen med välvd vänd-
skiva var ett annat exempel. Järnplogen introducerades först i Dalarna, 
därefter i Västsverige och Norrland och långt senare i det Östsverige 
där årderbruket bestod länge. Det var inte så att årdret nödvändigtvis 
var olämpligt. Gadd trycker på de skilda naturliga förutsättningarna 
som dessutom samspelade med marknadsmöjligheterna. I det fuktiga 
Västsverige dominerade vårsäden, korn och i allt högre grad havre, som 
var en gröda som etablerades som exportvara från och med 1840-talet 
och i ännu högre grad från 1850-talet då den engelska frihandeln eta-
blerats. Havren passade bra på fuktig, nyupptagen mark, alltså på ny-
odlingar. Östsverige var torrare, särskilt om försomrarna, vilket gjorde 
den spridda höstsäden, råg – den viktiga marknadsspannmålen i Mälar-
städerna och Bergslagen – till en lämplig gröda. Årdret exponerade inte 
jorden lika mycket för avdunstning som plogen. Med tvåsädet med 
höstsäd blev hektarskördarna goda, vilket talade för teknikens ända-
målsenlighet. Upplöjning av sankare, men potentiellt rikare ängsmar-
ker, förutsatte till slut plogen. Mälarområdet gick igenom storskiftet ti-
digt och relativt fullständigt. Däremot ledde topografin till att enskiftet 

                               
103 Erikson (2018). 
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försvårades och inte fick någon stor betydelse. Därtill genomfördes laga 
skiftet typiskt sett senare än i Västsverige och det var snarast i samband 
med detta som låglandsängarna odlades upp. Likaså genomförs över-
gång till växelbruk sent, till och med på herrgårdar. På bondgårdarna 
var växelbruket knappast allmänt förrän framåt 1880-talet. Liksom del-
vis ängsuppodlingen följde dess vidspridda introduktion således först 
på mejeriexpansionen i slutet av 1800-talet.104 

3.3. Nyodlingen under den agrara revolutionen: 
Nationella och regionala data 
Den viktigaste faktorn bakom produktionsökningen i det svenska jord-
bruket under 1700- och 1800-talet, och under den agrara revolutionen  
i Sverige, var nyodlingen. Forskningen har frambringat en rad regionala 
skattningar av åkerarealens tillväxt under 1700- och 1800-talet. Åker-
tillväxten var starkast i norra Sverige. Gerd Enequist visade på en tio-
dubbling av åkerarealen i 13 byar i Lule älvdal mellan början av 1700-
talet och 1870 och Gunnar Bodvall räknade med en fyrfaldig ökning av 
åkerarealen i Ljusdals socken i Hälsingland mellan 1640 och 1780 då 
bodlanden växte fram till verkliga sekundärbyar.105 Dessutom vann 
åkerbruket insteg i tidigare obrukad mark i det inre av Norrland, kolo-
nisationen var omfattande alltsedan 1500-talet, även om en regress har 
betonats för Ångermanland och Västerbotten årtiondena runt 1600 och 
under återstoden av 1600-talet.106 Nyodlingen var omfattande även i 
Västsveriges och Svealands skogsbygder. Urban Herlitz skattade åke-
rarealens ökning i Krokstad i Bohuslän till 152 procent mellan 1790 och 
1840. I ett antal härader i västra Småland mätte Folke Karlsson en ök-
ning av åkerarealen till 70 procent mellan 1800 och 1850. I By i syd-
östra Dalarna tillväxte åkern med 7 procent mellan slutet av 1600-talet 
och 1750, men med 325 procent mellan 1750 och 1850 och 510 procent 
mellan 1750 och 1879. 1910 hade åkerarealen i By vuxit med 75 pro-
cent sedan 1850.107 

Men uppodlingen var inte obetydlig ens i slättbygderna. I Skåne 
satte både ståndspersoner och bönder plogen i fäladerna. I Färs härad 
räknade t.ex. Heckscher med en uppodling om 61 procent mellan början 
                               
104 Gadd (2000), ss. 232 (nyodlingen), 243-247 (redskapsspridningen), 149-151 (årdrets förde-
lar), 279 (storskiftet), 299-301 (laga skiftet); 308-309 (växelbruket). Se också Gadd (1998). Jfr 
Lägnert (1955,1). 
105 Enequist (1937), s. 133, 307; Bodvall (1959). 
106 Myrdal & Söderberg (1991), ss. 155-158, 209. 
107 Herlitz (1988), s. 208; Karlsson (1978), s. 43; Isacson (1979), ss. 81-83. 
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av 1700-talet och hundra år framåt. Att produktionen ökade kraftigt i 
Skåne mer i allmänhet, inte minst från och med enskiftet, har visats av 
Mats Olsson och Patrick Svensson (2010). Magnus Bohman använde 
samma material, prästtiondelängder, men intensivundersökte tre 
skånska byar mer ingående. I byn Lilla Harrie på Söderslätt tycks åke-
rarealen ungefär ha fördubblats mellan 1779 och 1826, och nästan hela 
förändringen inträdde strax efter enskiftet 1807. Sedan var nyodlingen 
fram till slutet av 1800-talet i storleksordningen 10 procent. I risbyg-
dens Östra Hemmestorp var åkertillväxten obetydlig. Försöken till ny-
odling ledde till svåra flygsandsproblem och man växlade mot slutet av 
1800-talet över till betesdominerad animalieproduktion. I Billinge i 
skogsbygden slutligen, ökade åkerararealen egentligen först efter 1830-
talets laga skifte, men då i det närmaste fyrdubblades den fram till 1911, 
på bekostnad av den tidigare omfattande ängsmarken. I Skaraborgs län 
ökade åkerarealen enligt Heckscher, under 1700-talets intensivaste ny-
odlingsperiod 1756-60 med 5 400 ha. Enligt Christer Winberg växte 
åkerarealen i Dala pastorats socknar i Falbygden med 165 procent mel-
lan 1700 och 1865. Carl-Johan Gadd uppskattar att den besådda arealen 
ökade med 80 procent i några andra slättområden i Skaraborgs län, me-
dan den besådda arealen ökade med 180 procent i näraliggande skogs-
områden från 1756 till 1850. I Grinstads socken på Dalboslätten i Dals-
land, där havreodlingen expanderade mycket snabbt under 1800-talet, 
ökade åkerarealen med 247 procent mellan 1790-tal och 1890-tal och i 
de tre socknarna Grinstad, Brålanda och Bolstad växte åkerns andel av 
totala uppmätta mängden åker, äng och utmark från omkring 16-17 pro-
cent vid storskiftet till 33-39 procent vid laga skiftet och 69-76 procent 
år 1893. I stort sett fördubblades åkerarealen från storskiftet till laga 
skiftet och fördubblades sedan igen fram till 1890-talet.108 

I Halland var nyodlingen under 1800-talet av exceptionell omfatt-
ning. Clas Tollin visar på en åttadubbling av åkerarealen i byn Össtorp 
på Laholmsslätten mellan 1808 (storskifte) och 1865. Lars Ydborn mä-
ter nyodlingen i Hunnestads socken mellan 1783 och 1857 till 317 pro-
cent och i Slöinge och Eftra socknar ökade åkerarealen enligt Nils Sten-
ström, mellan 1700 och 1800 med ca 43 procent, men mellan 1800 och 
1850 med hela 157 procent. Den mest omfattande undersökningen har 
emellertid gjorts av Wiking Faria (2009). Han väger samman arealupp-
gifter i lantmäterihandlingar och utsädesuppgifter från bouppteckningar 
och visar på en varierad men stark nyodling i länets olika delar under 
                               
108 Heckscher (1949, II:1), s 185; Olsson & Svensson (2010); Bohman (2010), ss. 136,-137, 
159-162, 178-179; Winberg (1977), s. 96; Gadd (1983), ss. 23, 98, 107; Hallberg (2013), ss. 
82-83. 
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1800-talet, däremot en obetydlig tillväxt under 1700-talets lopp. Mellan 
1800 och 1840 var en fördubbling av åkerarealen vanlig och fram till 
1880 fördubblades åkerarealen igen, i vissa områden fyrdubblades den. 
Därefter var nyodlingen, med några få undantag obetydlig. Den omfat-
tande nyodlingen på slätten, förklaras av Wiking Faria med det spridda 
ensädet, som krävde stora foderarealer för att gödseln skulle kunna upp-
rätthålla skördarna. Ensädet gav vid byte av rotationssystem mycket 
hög nyodlingspotential.109 

Östra Mellansverige då? Därifrån finns mindre att redovisa. Gö-
ran Samuelsson (2004) visar att åkerarealen på en frälsebondegård på 
Ängsö i Mälaren tredubblades mellan 1600-talet och 1907. Ulla Gö-
ransson studerade kulturlandskapets förändringar i Torstuna socken i 
nordvästra Uppland från år noll till och med tillkomsten av de äldre 
geometriska jordeböckerna fram till 1650. Torstuna var redan då en ut-
präglad slättbygdssocken, med hög uppodlingsgrad. Nästan alla byar 
karterades då och Göransson jämförde med karteringen vid storskiftet 
centrerat kring 1775. Under dessa ca 125 år växte åkerarealen från 1 
264 ha till 1 649, dvs med ca 30 procent. Det är lätt att komplettera med 
kartmaterialet från laga skifte (med mediantidpunkt ca 1850) och med 
hushållningssällskapens lokalundersökningar från 1879, 1894 och 1909 
samt med den moderna jordbruksstatistikens data från 1918. Man finner 
då att arealen räknat från 1650 hade fördubblats till laga skiftet. Räknat 
från 1650 till 1879 hade den ökat med 175 procent och alltså mer än 
fördubblats på de ca 100 åren från 1770-tal till 1870-tal. Åkertillväxten 
accelererade således efter storskiftet och återigen efter laga skiftet, men 
efter 1879 saktade den in. 1918 hade åkerarealen tredubblats jämför 
med 1650.110 

Hannerbergs Närkesundersökning (1941) visade att åkerarealen i 
Närke – som brukar betraktas som liggande mellan öst och väst – som 
helhet, där både skogs- och slättbygd ingår, ökade med 29 procent mel-
lan 1630-tal och ca 1690 och med 36 procent mellan ca 1690 och 1780 
(storskiftesperioden). Under den senare perioden var tillväxten på slät-
ten 29 procent och i den rena skogsbygden 50 procent. Mellan 1780 och 
1800 skattade Hannerberg en ökning om 26 procent och mellan 1800 
och 1870 en ökning med 115 procent. För hela perioden ca 1700-1865 
blir det en ökning med ca 270 procent (Hannerberg 1941, s.179, 1971, 

                               
109 Tollin (1985), s. 19; Ydborn (1984), s. 98; Stenström (1945); Wiking Faria (2009), kap. 4, 
särskilt s. 153.  
110 Samuelsson (2004); Göransson (1977) kompletterad med egen undersökning av samtliga 
lantmäteriakter från storskiftet och laga skiftet från byns socknar, samt uppgifter i BiSOS N, 
HSB Västmanlands län 1879, 1894, 1909 samt SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1918. 
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s. 26). Till det kan läggas Birgitta Olais undersökning av Ekebyborna 
på Östgötaslätten där åkerarealen tredubblades mellan 1640 och 1938, 
men bara fördubblades mellan 1775 och 1938. Gunilla Peterson stude-
rar Dals härad på slätten i västra Östergötland, d.v.s. samma område. 
Nyodlingen följs här från storskiftet och framåt. Åkerarealen kulmine-
rar enligt Peterson på 1870-talet. Hon ger inget samlat mått på hela hä-
radets åkertillväxt, men sammanfattar att uppodlingsgraden ökade med 
mellan 63 procent och 130 procent. De socknar som från början hade 
högst uppodlingsgrad, hade den lägsta nyodlingstakten. Nyodlingen 
växlade fart i och med laga skiftet, och det förmodas att laga skiftet 
hjälpte till att undanröja institutionella hinder för nyodlingen. Intressant 
är emellertid att nyodlingen försiggick på hög nivå även före laga skiftet 
och ju senare skiftet genomfördes desto längre hade nyodlingen försig-
gått före det. Nyodling hindrades således inte av storskiftets reforme-
rade tegskifte.111 

Sammanställningar och skattningar på riksnivå finns också. De 
har ofta på ett eller annat sätt förhållits till den officiella statistiken, som 
från början av 1800-talet ansetts i minskande grad ha underskattat are-
alen. Gadd räknar med att åkerarealen mellan 1700 och 1870 ökade med 
i runt tal 250 procent. Utifrån sin Närkesundersökning och dess förhål-
lande till den officiella statistiken, präststatistikens ”öppna jord”, drog 
Hannerberg slutsatsen att den senare behövde fördubblas för att bli rim-
lig. Han beräknade en ökning från 1 500 000 ha år 1800 till 2 600 000 
ha 1850 och 3 000 000 ha 1870. För 1880 räknade han upp den officiella 
statistiken med dryga 15 procent och hamnade på 3 400 000 ha. För 
1900 landade han vid 3 600 000 ha (den officiella statistiken var då 
ifatt). Vid 1920 var riksvärdet drygt 3 800 000 ha, vilket är åkerns max-
imala utbredning i Sverige. Mellan 1800 och 1870 då tillväxten var star-
kast motsvarade ökningen alltså en fördubbling. Medan Hannerberg 
egentligen bara baserade sin riksskattning 1810 på lantmäteridata från 
Närke, och sin siffra för 1870 på en resonerande uppskrivning av den 
officiella statistiken kommer Hallberg och Nyströms infrastrukturpro-
jekt att ge underlag för skattningar av åkerarealen i hela riket, med ut-
gångspunkt i data från härader i hela riket vilket rimligen kommer att 
ge en betydligt fastare grund att stå på. Vi kan bara döma efter de upp-
gifter vi fått om skattningarna avseende Uppsala län och måste avvakta 
publiceringen av hela materialet, innan slutsatser kan dras. Heckscher 
som höll sig till perioden fram till 1815 räknade utifrån landshöv-
dingeberättelser med en åkertillväxt om 62 500 hektar i riket från 1739-
                               
111 Hannerberg (1941), s. 179; Hannerberg (1971), s. 26; Olai (1983), ss. 151-156; Peterson 
(1989), ss. 29-36. 
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71 och utifrån prästernas uppgifter till Tabellverket med 127 000 hektar 
1805-1815, vilket motsvarade 18 procent på 15 år. Både Hannerberg 
och Heckscher kommer alltså fram till att åkertillväxten på nationell 
nivå var starkare under 1800- än 1700-talet, vilket för övrigt de flesta 
av de regionala studierna som refererats ovan visade.112 

 För perioden från och med 1860 har Bengt Holgersson (1974) 
skattat åkerarealen från 1865 till 1911 med utgångspunkt i konsumt-
ionsdata. Hans undersökning utmynnade i en slutsats att underskatt-
ningen i arealsiffrorna låg kring 30 procent vid 1860-talet och i stort 
sett var utraderad vid sekelskiftet. Det överensstämmer för denna tids-
period med Hannerbergs slutsats.  

Sammanfattningsvis var nyodlingen omfattande nästan överallt. 
Den tenderade att vara starkare efter år 1800 än tidigare och den var 
kraftigare, där uppodlingsgraden var lägre. Det gör det rimligt att tänka 
sig, att nyodlingen sedan 1750-talet och framåt var av mindre omfatt-
ning i Uppsala län, åtminstone de centrala delarna som mycket tidigt 
hade en hög uppodlingsgrad. Att det fanns potentiell mark att nyodla 
där också var emellertid klart. Låglänt äng fanns fortfarande att tillgå. 
Tar man fasta på Hannerbergs riksuppgift bör det för Uppsala läns del 
ha rört sig om mindre än en fördubbling under den intensivaste perioden 
1800-1870. I Västmanlands län bör uppodlingen ha varit svag i de syd-
östra slättbetonade delarna, men som helhet, bör nyodlingen ha varit 
mer omfattande än i Uppsala län, kanske närmande sig Närkes utveckl-
ing. 
  

                               
112 Gadd (2000), s. 232; Hannerberg (1971), ss. 26-31; Information tillhandahållen av Lars Ny-
ström 2019; Heckscher (1949, II:1), ss. 183-184, 187-188. 
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3.4. Nyodlingens dilemma och ekologisk kris? 
I sin inflytelserika bok ”The Great Divergence”, där Kenneth Pomeranz 
hävdar att Kina och Västeuropa före ca 1800 var på liknande ekono-
miska nivåer och hade liknande ekologiska begränsningar för expans-
ion, vilka til syvende og sist bottnade i relativ brist på mark – det var ju 
markanvändning som gav råmaterial (trävirke,) bränsle (ved) och livs-
medel (säd) – lutar sig författaren i hög grad mot Thorkild Kjaergaards 
avhandling ”The Danish Revolution 1500-1800”.113 

Kjaergaard anser sig i princip beskriva en allmän västeuropeisk 
situation, när han hävdar att befolkningsökning och alltmer långtgående 
överexploatering av mark alltifrån 1500-talet (när den senmedeltida de-
mografiska nedgången övervunnits) ledde mot en ekologisk kris. 
Avskogning och överbetning gav brist på trävirke och bränsle och ledde 
dessutom till tilltagande sanddriftsproblem. Långtgående uppodling till 
åkermark på fodermarkernas bekostnad innebar dragdjurs- och gödsel-
brist som förvärras av att danskarna började använda torkad stallgödsel 
som bränsle.114  

Pomeranz lösning på det europeiska problemet, vilket kontinen-
ten delade med Kina, låg i stenkolets och koloniernas skuggarealer med 
slavar och plantageprodukter. Koltillgångarna låg bra till och blev lätt 
exploaterbara. Kolet ersatte träet som bränsle, järnet ersatte träet som 
konstruktionsvirke, sockret (och snart vetet) flödade in för den mänsk-
liga energikonsumtionen och bomullen blev den nya textilfibern som 
ersatte linne och ull. Europa (särskilt England) kunde avancera.115 Detta 
gällde också Danmark som snabbt blev beroende av stenkolsimport. 
Men den danska revolutionen hade även andra innebörder. Man började 
aktivt plantera skog och sätta upp vallar och staket för att stoppa sand-
driften. Man började odla klöver i rotationerna vilket motverkade fo-
derbristen och i princip gödslade åkermarken med bundet luftkväve och 
man började göra permanenta hägnader av vallar och stenmurar i stället 
för att utnyttja det bristande stängselvirket.116  

Även om det förekom liknande skogsbrist och sandriftsproblem i 
Sydsverige117 så handlade detta, översatt till svenska förhållanden hu-

                               
113 Pomeranz (2000), ss. 221-225; Kjaergaard (1991), på engelska 1994. 
114 Kjaergaard (1994). Sanddriftsproblemen blev i Danmark mest uppenbara på Jylland, men 
förekom på många håll längs Nordsjökusten. 
115 Pomeranz (2000), ss. 264 ff.  
116 Kjaergaard (1994). 
117 Problem med sanddrift utvecklades också i Sverige, vilket t.ex. beskrivits i Bohman (2010), 
ss. 149-174. Människoskapad skogsbrist blev uppenbar på många håll i Västsverige, framför 
allt i Halland, Bohuslän och delar av Älvsborgs län. Se Gadd (2000), s. 239. Jfr Heckscher 
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vudsakligen om balansen mellan fodermarker och åker. Trots all vari-
ation byggde jordbrukets markanvändning i det för-agrar-revolutionära 
Sverige överallt på balansen mellan foderproducerande (närings- och 
dragkraftsexporterande) landytor och (närings- och dragkraftsimporte-
rande) åkermark som huvudsakligen användes för att producera human-
livsmedel (se referatet av Winberg ovan). Den allmänna tendensen, åt-
minstone från mitten av 1700-talet var att foderproducerande mark, äng 
och bete omvandlades till åker (nyodling) och den dominerande åsikten 
är nog att detta helt enkelt följde på folkökning, eller mer specifikt: upp-
odlingen av framför allt ängsmark där merparten av kreaturens vinter-
foder producerades, till åker, har förklarats med ökad efterfrågan och 
stigande spannmålspriser.118 Enstaka forskare har dock betonat betydel-
sen av naturfaktorer, framför allt den starka landhöjningen, som tende-
rade att torka upp låglänta våtängar och underlätta deras förvandling till 
åker.119 

Givet att den bästa jorden odlades upp först, så borde fortsatt ny-
odling leda till avtagande marginalavkastning.120 Även om den nya och 
den gamla åkermarken var av likvärdig kvalitet, borde avkastningen ha 
sjunkit om inte, vid given teknik och given proportion av olika slags 
grödor, mängden gödsel och dragkraft ökade i takt med åkern. I många 
områden, framför allt i skogsbygder, där nyodlingen var omfattande var 
detta inget problem, eftersom mängden foderproducerande utmark och 
antalet gödselproducerande kreatur per hektar åkermark var mycket 

                               
(1949, II:1), ss. 296-299, 305-308 om samtidens syn på saken (i 1700-talets landshövdinge-
relationer). Det viktigaste ur svensk synpunkt vad skogen gäller hade inte med jordbruket utan 
med bergsbrukets kolförsörjning att göra (se t.ex. Hildebrand 1987). 
118 Se t.ex. Heckscher (1949, II,1), ss. 236-240; Utterström (1957, I), s. 498; Morell (1989), ss. 
48-49. Det är riktigt, som Wiking Faria (2009, s. 168) invänder, att spannmålspriserna sjönk i 
förhållande till animaliepriserna under hela 1800-talet och att spannmålspriserna relativt ani-
maliepriserna utvecklades mindre under 1800- än 1700-talet, samtidigt som nyodlingen för 
spannmålsproduktion var långt mer omfattande under 1800- än 1700-talet. Jfr Jörberg (1972, 
2), s. 321. Men, dels konstateras (ibid s. 321) att ”the trend of grain prices was favourable 
enough to maintain a satisfactory level of profits in grain production and did not favour a trans-
fer to more intensive production of livestock commodities”. Dessutom var det inte den enda 
centrala prisrelationen: reallönerna (d.v.s. priset på arbetskraft i relation till framför allt spann-
mål) nådde en bottennivå vid sekelskiftet 1800 och låg ända till 1860-talet under 1780-talets 
nivå (ibid. s. 337). 
119 Boëthius (1950); Utterström (1957, I), s. 128-132. 
120 Detta är dock osäkert. Utterström föreslog (1957, I: 453-456) att Carey’s hypotes – att den 
mark som var lättast att odla upp snarare än den som gav störst hektaravkastning, odlades upp 
först – stämde väl med svenska förhållanden. Till och med i rena slättbygder låg den första 
åkern på kullar och sluttningar, där jorden var lätt och naturligt dränerad. De potentiellt högav-
kastande lerorna i det verkliga låglandet användes som fodermarker (äng) och plöjdes i många 
fall upp först under 1800-talet. Detta förutsatte järnplog och investeringar i dikning. Heckscher 
visar å andra sidan på exempel på samtida författare med utsagor som stämde med den Ricar-
dianska teorin om differentialränta. Heckscher (1949 II.1), ss. 191-192. 
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stor, men på slätten där uppodlingsgraden redan före 1700-talets mitt 
var hög kunde fortsatt uppodling av ängs- och betesmarker trycka ner 
andelen foderproducerande mark till besvärligt låga nivåer. Därmed ris-
kerade fortsatt nyodling leda till minskat antal kreatur per hektar åker 
och minskad dragkraft och gödslingskapacitet. Den kunde leda till sjun-
kande avkastning. Den innebar även en mer och mer ensidigt vegetabi-
liebaserad diet, dominerad (före potatisen) av spannmål, eftersom fo-
derkapaciteten först och främst användes för att hålla den mängd drag-
djur som krävdes för att upprätthålla åkerbruket, medan mindre resurser 
lämnades för utfodring av produktionsdjur (främst kor).121 Carl-Johan 
Gadd talar därför i dessa ordalag om ett ”nyodlingens dilemma”, som 
ledde till symptom på ekologisk kris.122 

 Det har ovan visats att nyodlingen under senare delen av 1700-
talet och i ännu högre grad de första sex, sju decennierna av 1800-talet 
var mycket omfattande på flertalet håll i landet. Ledde detta till att ”ny-
odlingens dilemma” blev verklighet? 

Många inom den stora skaran av jordbruksreformatorer på 1700-
talet, t.ex. Per Tham (1783) höll åtminstone foderbristen för ett stort 
problem. Magnus Mentzer (1727), Reinerus Broocman (1736), Jakob 
Faggot (1746) och Anders Chydenius skrev alla om hur mossbelupen 
och tuvig äng skulle bättras. Andra, t.ex. Jacob Serienius (1727), som 
refererade till brittiska exempel och Johan Moreaus som år 1742 be-
skrev koppelbruket i Dalarna pläderade för enklare former av växelbruk 
och foderväxtodling. Mentzer föreslog i den Swenska åkermannen att 
ängsmark kunde plöjas upp och besås med havre i tre år innan den göds-
lades, harvades och besåddes med ”hösmålk”, gärna klöver. Växelbru-
kets företräden diskuterades fortfarande i de lärda sällskapen strax efter 
sekelskiftet, men det vann snart mark och 1857 beskrevs ”nyodlingens 
dilemma” mycket explicit av agronomen Edward Nonnen som drev De-
gebergs privata lantbruksinstitut. Han pläderade för växelbruk och för 
foderväxtodling.123 

                               
121 Denna tendens konstaterades redan av Forssell (1884), Eli Heckscher (1935 I.1), (1936 I.2), 
1949 II.1), (1963). Senare diskussion och nya belägg i Hannerberg (1971): 109-110; Gadd 
(1983); Morell (1987), (1989). Olsson & Svensson (2010: 302-303) visar att den vegetabiliska 
andelen av jordbruksproduktionen (mest spannmål och potatis) ökade starkt i Skåne, särskilt 
under den senare hälften av 1700-talet. 
122 Gadd (1983), ss. 21-24; Gadd (2000), ss. 235-239, 315. 
123 Se Morell (2011b), ss. 459-460. Jfr Lindroth (1967, II), ss. 197-198 och Högberg (1961), ss. 
150-151. Före 1800 publicerades 29 skrifter om foderväxtodling och 51 om ängs- betes- och 
vallkultur. Hebbe (2014), ss. 214-223. 
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Uppfattningen om ”nyodlingens dilemma” har emellertid ifråga-
satts av Lars Nyström som fokuserar på skillnaden mellan öst- och väst-
svensk jordbruksutveckling.124 För det första betonar han att inte bara 
säd för mänsklig konsumtion odlades på åkern. Trädan och stubbåkern 
efter skörd kunde betas. En del säd brändes till alkohol och dranken 
blev et utmärkt foder. Halm, framför allt efter vårsäd, användes också 
som foder. Nyodlingen innebar därför inte nödvändigtvis att fodertill-
gången minskade, utan snarare en intensifiering som innebar att en gi-
ven yta avkastade mer energi än tidigare. Jordbrukarna ställdes inför ett 
val hur den skulle användas. Nyström menar att flera förhållanden i 
Västsverige motverkade nyodlingens dåliga sidoeffekter. Medan trädan 
i Östsverige oftast var brun och noggrant befriad från växtlighet (ogräs), 
var den grön och betades i väst. Det innebar att ökningen av åkerytan 
på ängens bekostnad inte minskade betet så mycket som man skulle 
kunna tro. Dessutom tog sig nyodlingen i väst mest formen av havre-
sådd på ogödslad mark. Gödseln sparades för rågen (som var sparsamt 
odlad) och kornet och nyodlingen ökade inte konkurrensen om den. 
Havre kunde ges till djuren och havrehalm kunde dessutom ersätta en 
del av det förlorade ängshöet. Rågen som var den viktigaste grödan i 
Östsverige var däremot för dyr att ge kreaturen och råghalmen var mer 
eller mindre värdelös som foder. 

För det andra kontrasterade han odlingssystemen. Även om två-
säde förekom i Västsverige, så dominerade tre- och ensäde. Det innebar 
att uppodling av en hektar äng antingen gav en eller två tredjedels hek-
tar besådd åker. Det var dyrare att nyodla i Östsverige där tvåsädet var 
allenarådande och varje hektar upplöjd äng bara gav en halv hektar år-
ligt besådd åker. Ju större andel träda som förekom, desto mindre nytta 
med nyodlingen. Så länge marknadsförhållandena för brödsäd (råg och 
vete), som i Östsverige var förknippade med tvåsäde, var lönsam, var 
det irrationellt att omvandla äng till åker. Dessutom skulle nyodlingens 
dilemma ha uppkommit tidigare i öst, eftersom mindre fodersäd och 
foderhalm producerades. Allt detta bidrog, enligt Nyström till att nyod-
lingen och därmed den agrara tillväxten (och folkökningen) under 
1800-talets första hälft var starkare i Västsverige än i Östsverige. Agrar 
expansion förutsatte vid denna tid nyodling, argumenterar han, och den 
var lättare genomförbar i väst. I Östsverige kom den storskaliga trans-
formeringen av äng till åker först med övergången till mejeridrift i slutet 
av 1800-talet. 

                               
124 För det följande, se Nyström (1998), ss. 245-261. 
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En innebörd av resonemanget är att den agrara expansionen fram-
för allt ägde rum inom ramen för de gamla odlingssystemen, d.v.s. in-
nan de nya rotationerna slog igenom. Nyodlingen transformerade inte i 
sig odlingssystemet. Spridningen av moderna rotationer ägde, skriver 
Nyström, rum först kring 1850 i Västsverige och flera decennier senare 
i öst. En slutsats blir då faktiskt att det inte var något hot om ekologiska 
restriktioner inom systemet någonstans. I Västsverige hotade inte ny-
odlingen balansen mellan foderproducerande mark och sädesproduce-
rande och i Östsverige förekom föga nyodling innan den intensiva fo-
derväxtodlingen etablerades. 

Längre fram ska prövas om denna tes håller för Östsverige, när-
mare bestämt Uppsala och Västmanlands län, men först några invänd-
ningar. För det första har det visats att antalet kreatur (räknat i s.k. nöt-
kreatursenheter) per ha åker vid 1800-talets mitt (1865-66, enligt Bi-
SOS N) var ungefär lika, ja rentav något lägre i det västliga slätt-
bygdslänet Skaraborg (79Ne/Ha) än i Uppsala (82Ne/Ha). I rena 
slättbygdshärader i respektive län, Åse i Skaraborgs län, Vaksala i 
Uppsala län, är förhållandet detsamma: 65 ne/ha i Vaksala, 47 ne/ha i 
Åse. I alla socknar i Åse härad utom en, var kreaturstätheten lägre än i 
de enskilda socknarna i Vaksala. Det antyder faktiskt större problem i 
relationen fodermark–sädesproducerande mark på Skaraborgsslätten 
än på Uppsalaslätten. De stora skillnaderna förelåg dock mellan slätt-
bygd, skogsbygd och bergslagsbygd. I exempelvis Örebro län var kre-
aturstätheten i slättsocknarna 74 Ne/Ha, i bergslagssocknarna 329 
ne/ha och i skogsbygdssocknarna 115 Ne/Ha.125 

För det andra har halmens fodervärde ifrågasatts. Enligt Israels-
son är det tveksamt om proteinet i halmen överhuvudtaget är smältbar 
för idisslande kreatur. Enligt henne är det tveksamt om korna kunde äta 
tillräckligt av en halmdiet, för att kompensera för brist på hö.126 

                               
125 Morell (2013b), tabell 1. Även antalet dragdjur per ha var högre på slätten runt Uppsala än 
i Åse med samma undantag). Det har betonats av Sporrong (1985) att kvoten mellan äng och 
åker var kritisk speciellt runt Uppsala (bl.a. i det här valda häradet), jfr Ehn (1991), ss. 66-71. 
Det kan hävdas att Upplandsbönderna behövde mer dynga per hektar, eftersom de odlade större 
proportion gödselkrävande höstråg (och korn) för vilket gödsel användes, medan de väst-
svenska bönderna odlade mer havre som gödslades lite eller inte alls. Dessutom kan argumen-
teras att den intensivare bearbetningen av träda i Östsverige fordrade fler dragare och att havre-
odlingen i väst överhuvudtaget försiggick med mindre arbets- och kapitalinsatser än rå-
godlingen. Slutligen spreds, som nämnts den moderna, dragkraftsbesparande järnplogen snabb-
bare i väst än i öst där den slog igenom först omkring mitten av seklet. Allt detta talade för att 
mer dragdjur per ha åker behövdes i Öst- än i Västsverige. Nötkreatursenheter (Ne) beräknade 
enligt följande. 1 häst =1,5 Ne; 1 unghäst = 0,75 Ne; 1 tjur/oxe/ko = 1 ne; 1 ungnöt =0,5 Ne; 1 
får = 0,1 Ne; 1 get = 1/12 Ne; 1 svin = 0,25 Ne. Se Hannerberg (1971), s. 97. 
126 Israelsson (2005), ss. 211, 223-227. 
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Slutligen koncentrerar sig Nyström på nyodlingen under tidigt 
1800-tal. Medan det utan tvivel är riktigt att nyodlingen expanderade 
just då, så förekom trots allt omfattande nyodling redan under 1700-
talet och en del av krissymptomen utvecklades, som visats, enligt sam-
tida vittnesmål redan före 1700-talets slut.127 

Medförde ”nyodlingens dilemma” några ekologiska restriktioner 
på odlingssystemet? Vad ledde de till? Tidigare forskning har produce-
rat en del intressanta resultat här. En indikator på problem, inom ramen 
för det gamla odlingssystemet skulle kunna vara att proportionen vin-
terfoderproducerande äng mot åker sjönk. Användbara officiella data 
finns först från 1860-talet. Det är för sent, men i tabell 3.1. sammanfat-
tas en rad lokala och regionala studier. 

Arealen äng i förhållande till åker föll i alla områden med data 
från 1600-tal eller tidigt 1700-tal till det sena 1700-talet eller det tidiga 
1800-talet och vidare till mitten av 1800-talet. Trenden är densamma i 
skogsbygd och slättbygd, men det är stor skillnad på nivåerna. Anna 
Dahlström som, i sin ingående studie av betestryckets förändring och 
relationen mellan boskapsskötsel och åkerbruk, beräknade proportion-
erna avseende Selaön (i Mälaren), Fornåsa, Kristberg och Alseda och 
konstaterade att arealen ren betesmark per 100 ha åker sjönk i samtliga 
fall, diskuterar varsamt förhållandenas komplexitet. Medan ängs- och 
betesmarken krympte mer i slättbygderna är det möjligt att slättens 
ängar och beten avkastade mer än marken gjorde i det skuggiga skogs-
landskapet.128 Ändå är det bara i slättbygden någon verklig obalans på 
grund av ängsbrist kunde uppstå. 

Hur utvecklades då ängarnas avkastning? De samtida klagomålen 
rörde just detta. Det förefaller ha förekommit en permanent fara för 
överexploatering med för mycket höuttag och för hårt bete på foder-
markerna. En ond cirkel utvecklades. Vinterfodret var en bristvara, där-
för släpptes djuren tidigt på bete, vilket inverkade menligt på ängarnas 
grästillväxt och höskördarna och därmed minskade tillgången till vin-
terfoder ytterligare. Ängsmarkerna blev mycket känsliga för väderväx-
lingar.129 En tendens till fallande höavkastning på hårdvallsäng (torr 
äng) antas ha förekommit, medan våtängarna ofta blev söndertrampade 
av betande djur.130 

                               
127 Jfr referat i Morell (2011b). 
128 Dahlström (2006), ss. 166-172. 
129 Se genomgången av kvalitativa skördeomdömen i Utterström (1957, II), bilaga 1, ss. 429-
444. 
130 Heckscher (1949, II.1), s. 221; Utterström (1957, I), s. 109.  
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Utterström redovisar några serier över avkastningen på specifika 
ängar över lång tid. En sådan gällde fyra ängar vid Björnö, Frötuna 
Skeppslag i Stockholms län 1696 och 1731-1843. Den visar på ett di-
stinkt avkastningsfall från det sena 1750-talet till omkring 1790, sedan 
ökar höskördarna, men faller igen från 1820-talet.131 Utterström försökte 
förklara detta med korta eller medelsiktiga klimat/väderväxlingar, men 
kan det uteslutas att överexploatering spelade in?  

Ytterligare en indikator skulle kunna vara antalet kreatur (mätt i 
nötkreatursenheter) per hektar åker. Redan Forssell (1884) visade att 
mängden kreatur minskade mellan 1570-talets Älvsborgs lösen och 
1860-talet då den moderna statistiken blev någorlunda trovärdig. Utter-
ström förklarade nedgången i boskapsskötseln under 1700-talet med tre 
faktorer: relativprisförändringen som gynnade sädesodlingen; klimat-
förändringen och landhöjningen som bidrog till torrare landskap och 
gynnade sädesodlingen samt epizootier som härjade regelbundet, inte 
minst i Skåne, och dödade kreatur i tusental.132 Utvecklingen under 
1700-talet är emellertid dåligt belyst och vad som finns är regionala och 
lokala studier utifrån lantmäteriakter och bouppteckningar. Resultatet 
av några sådana är återgivna i tabell 3.2. 

För Närke är det ingen tvekan. Kreaturstalet per hektar åkermark 
sjönk avsevärt från 1630-talet till 1865. På Selaön, som räknas som 
slättbygd men hade omfattande ängar och beten var kreatursantalet per 
hektar åker relativt stabilt över tid. För såväl den rena slättbygdssock-
nen Fornåsa, som skogsbygdssocknen Kristberg föll kreaturstalet kraf-
tigt. Samma gäller Alseda där antalet Ne per ha trots allt var mycket 
högt även kring 1850. Även i Skaraborgssocknarna föll kreaturstalet 
kraftigt, men som väntat var det högre i skogsbygden.133 

Tendensen att djurstocken föll under 1700-talet är således tydlig 
för flertalet olika miljöer i Syd- och Mellansverige, vilket kan tänkas 
indikera större obalanser. De absoluta nivåerna varierade dock hela ti-
den starkt från fall till fall och särskilt mellan slättbygd och skogs-
bygd.134 
                               
131 Utterström (1957, I), ss. 123-125. 
132 Utterström (1957, I), ss. 128-133. Även när det gäller boskapsstockens variationer betonar 
Utterström klimatets kort- och långsiktiga inverkan. Ett torrare mer kontinentalt klimat gynnade 
långsiktigt spannmålsodlingen på boskapsskötselns bekostnad och kortsiktiga fluktuationer på-
verkade foderförsörjningen snabbt. 
133 Gadd meddelar även data om kreatur per mantal (men inga siffror över utsäde eller arealer) 
från fyra socknar i Falbygden, ett annat slättområde. Här faller kreatursantalet i relation till 
mantalet, vilket indikerar ett starkt fall i kreatursantalet per hektar åkermark, eftersom allt talar 
för att åkerarealen per mantal ökade. Rosengren (2001), ss. 220-22 visar också på ett distinkt 
fall i kreatursantalet per hektar åker i ett annat, ”blandbygdsdistrikt” av Västergötland. 
134 Detta stämmer också för de skånska byar som undersökts av Bohman (2010), s. 96. 
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Skogsbygdsområdena producerade knappast överskott av spann-
mål, däremot ofta av kött och mejeriprodukter. Det återspeglades i att 
de inte bara hade fler kreatursenheter per hektar åker, utan också fler 
produktionsdjur (kor) i relation till antalet dragdjur (oxar och hästar). I 
slättbygden där spannmålsodlingen stod i fokus, var jordbrukarna 
tvungna att koncentrera sig på att hålla dragdjur för att hålla produkt-
ionen uppe, om foderkapaciteten inte förslog.135 Hög kvot av dragdjur 
per ko kan därmed möjligen ses som en indikator på obalans. Data från 
Gadds undersökning av Skaraborgs län (tabell 3.3.) visar att antalet 
dragdjur per ko ökade överallt, även om den verkade falla igen efter 
1800-talets början. Observera att antalet oxar i förhållande till hästar 
ökar i flera fall under 1800-talet. 

Den slutliga konsekvensen av obalanser och den ultimata mani-
festationen av ekologiska restriktioner borde vara fallande hektarav-
kastning (eller korntal). Om marginalavkastningen (avkastningen på 
den sist uppodlade jorden) och därmed den genomsnittliga avkast-
ningen föll under perioder när mycket ny åker plöjdes upp kan detta ha 
berott på att den nya åkern var av sämre kvalitet. Å andra sidan kunde 
man förvänta sig goda skördar de första åren ny åker togs i bruk, ef-
tersom tidigare uppbyggt näringskapital kunde tillgodogöras i odlingen. 
Nyodling kan också tänkas ha ändrat proportionen mellan grödorna och 
det kan ha varit systematiska skillnader mellan grödor av olika slag, inte 
minst beroende på vilka relativa mängder gödsel de tillfördes. Mer in-
tressant vore om det kunde fastslås att nyodlingen följdes av fallande 
skördar på den gamla åkern genom den ökande konkurrensen om drag-
kraft och framför allt gödsel. Normalt sett fick vetet, rågen och kornet 
den mesta (all?) gödsel. Det kunde antingen innebära att ökande andelar 
av gödsel reserverades för denna brödsäd när gödseln per hektar åker 
minskade eller att inte ens vetet, rågen och kornet fick stabila mängder 
gödsel när detta inträffade. I det första scenariot borde råg-, korn och 
veteavkastningen ha hållits uppe, medan avkastningen av andra grödor 
borde ha fallit, i det andra borde avkastningen av råg, korn och vete ha 
fallit mer än avkastningen av havre, om havren inte var gödslad alls i 
utgångsläget. 

Genomsnittskorntalen/hektarskördarna för hela riket stegrades 
under 1800-talets lopp, särskilt mot seklets slut (Morell, Gadd & Myr-
dal 2011, ss. 293-294). Det finns mängder av lokala och regionala korn-
talsuppgifter, men det finns få konsistenta serier som täcker någon 
längre del av 1700-talet, utom för vissa herrgårdar. Heckscher visade 

                               
135 För Skåne, se Bohman (2010), s. 93. 
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på fallande korntal för tre stora herrgårdar (Löfstad i Östergötland, Ryd-
boholm i Uppland och Skarhult i Skåne och han refererade uppgifter 
om fallande avkastning under tidigt 1800-tal på ytterligare gods i Ös-
tergötland och Västergötland.136 Data från två andra uppländska gods 
visade emellertid på stegrade korntal fram till 1820-tal och stagnation 
därefter.137 

Jag känner bara ett fall med lång korntalsserie från en bondgård. 
Det gäller Djäknebol i Hallands skogsbygd som studerats av Lennart 
Andersson Palm. Därifrån finns kontinuerliga data från 1760 till 1865. 
Havre och blandsäd (havre och vårråg) utgjorde sammantaget två tred-
jedelar av utsädet vid Djäknebol Avkastningstrenden för havre var di-
stinkt men svagt fallande, från 4 till 3,5. Trenden för blandsäd var också 
fallande, men inte lika tydligt. Däremot steg korntalen för vårvete, 
vårråg och framför allt för höstvete. Detta var dock rätt marginella grö-
dor vid Djäknebol och bedömningen blir att genomsnittskorntalet stag-
nerade eller möjligen föll något, men det är kanske signifikativt att 
korntalen för de dyrare sädesslagen utvecklades bäst.138 

Avkastningsdata är inte så tydliga och det går inte direkt att knyta 
utfallet till balansproblemen. Palm visar att mängden gödsel per hektar 
minskade vid Djäknebol, men det borde inte ha drabbat havren, som väl 
knappast gödslades alls. Möjligen odlades havren på nyupptagen mark 
av sämre kvalitet, som snart förlorade sitt upplagrade näringskapital? 
Vad rågen beträffar ligger Palms förklaring till stegringen av korntalet 
i introduktionen av en relativt tidigt sådd höstråg (odlad på svedjor).139 

Bortsett från vissa områden med marginella och känsliga jordar – 
t.ex. i den skånska risbygden, där försök att öka brödsädesodlingen på 
likande sätt som på den bördiga slätten kunde leda till katastrofer140 – 
går det knappast att hävda att de i litteraturen anförda uppgifterna tydde 
på någon kris som implicerade att odlingssystemet hade nått någon 
slags ekologisk gräns, där fortsatta steg längs den upptrampade stigen 
hotade systemets grunder. Avkastningen förefaller inte påverkad, men 
i slättbygderna bör möjligheterna att hålla större kreatursstockar utan 
att byta odlingssystem, d.v.s. utan att introducera foderväxtodling, ha 
varit små. En introduktion av foderväxtodlingen ägde ju mycket riktigt 
rum, på de flesta håll i större skala först från och med mitten av 1800-
talet, i Östsveriges fall senare. En försiktig hypotes är att detta inte ägde 

                               
136 Heckscher (1949, II:2), ss. XVII-XVIII. 
137 Utterström (1957, I), ss. 201, 203. 
138 Palm (1997), ss. 115-118, 148-149. 
139 Palm (1997), ss. 135-142. 
140 Bohman (2010), ss. 149-172. 



 75

rum på grund av att man behövde rätta till obalanser, utan snarare därför 
att marknaden alltmer, mot slutet av 1800-talet prioriterade mejeripro-
duktion, vilket stegrade foderefterfrågan. Det var i så fall snarare mark-
naden, än ekologin som var motivet till skiftet av odlingssystem.141 

Det fanns emellertid som nämnts, jordbesparande innovationer 
som tenderade att lätta på obalanserna. Till dessa innovationer hörde 
potatisen, som möjliggjorde försörjning utifrån mindre arealer, ef-
tersom potatisens hektaravkastning är mycket större än spannmålen och 
eftersom dess odling dessutom förlängde arbetssäsongen, då potatisen 
skördas senare än spannmål.142 Hit hörde järnplogen, som gav mindre 
dragmotstånd än träplogarna och därför sparade dragkraft och därmed 
försörjningsytor för dragdjuren, alltså i förlängningen foderarealer, 
vilka kunde användas till sädesodling eller utfodring av kor. Hit hörde 
av samma skäl – sparande av dragkraft per enhet utförda transporter – 
järnaxlade vagnar. Dessa innovationer spreds som nämnts sent just i 
Östsverige.143 

Slutligen kunde valet av dragdjur spara mark. Trots vissa nackdelar 
hade oxen också fördelar gentemot hästen. Oxarna hade i motsats till 
hästen ett påtagligt restvärde när arbetsåren var till ända: de göddes, 
såldes och slaktades, medan hästköttet var mer eller mindre värdelöst. 
Oxen passade dessutom bra för tungt fältarbete på fuktiga marker. Men 
i detta sammanhang var det viktigaste att oxen ansågs kunna utfordras 
med billig halm, medan hästarna krävde hö och till och med havre. Med 
ökad odling av havre och blandsäd, ökade tillgången på någorlunda nä-
ringsrik halm och med minskande tillgång på hö kunde det bli rationellt 
att ersätta hästarna med oxar. Medan således hästen på lång sikt överallt 
ersatte oxen, fanns på vissa håll en tendens att runt mitten av 1800-talet 
ersätta hästen med oxe. Göran Ulväng har pekat på detta skifte som en 
strategi i det uppländska jordbruket för att hålla dragdjurskapaciteten 
och indirekt kreatursstockarna totalt sett uppe om det blev brist på hö-
foder.144 Tabell 3.3. visar att det förekom på vissa håll i Västergötland. 
Men tabellen visar också att fenomenet inte var allmänt. I Västergötland 
gick utvecklingen åt andra hållet i den slättbygd där nyodlingens di-
lemma borde ha varit svårast. Det talar för att andra faktorer än brist 
eller överflöd på foder fanns med i övervägandet när man valde drag-
djur.  

                               
141 Jfr Morell (2013b). 
142 Gadd (2000), s. 256-257. 
143 Gadd (1998); Gadd (2000), ss. 245, 253-254, 264-265. 
144 Ulväng (2004), ss. 69-70. 
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4. Undersökningsområde, metod och 
frågeställningar 

I detta kapitel presenteras inledningsvis undersökningsområdet och 
dess växlande karaktäristika. Därpå följer en diskussion av betydelsen 
av olika markslag av centrala begrepp samt metodiska överväganden 
rörande produktionsskattningen. Kapitlet avslutas med en sammanfatt-
ning av frågeställningar och hypoteser.  

4.1. Undersökningsområdet: Uppsala län och 
Västmanlands län, dess säregenheter, likheter och 
olikheter 
Hela undersökningsområdet, utom bergslagsområdet i nordvästra Väst-
manlands län ligger under högsta kustlinjen och i området närmast Mä-
laren samt centrala Uppsala län finns slätter med sedimentär lera och 
lövskogsinslag. 
 
Figur 4.1.Undersökningsområdet Uppsala län och Västmanlands län 
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Figur 4.2. Västmanlands län under undersökningsperioden, socknar. 

  
Källa: Lantmäteriet 
 
Tuhundra härad 1. Västerås-Barkarö 2. Dingtuna 3. Lillhärad 5. Lundby Siende härad 6. 
Badelunda 7. Hubbo 8. Irsta 9. Kungsåra 10. Kärrbo 11. Tillberga Snevringe härad 12. Munk-
torp 13. Kolbäck 14. Svedvi 15. Säby 16. Berg 17. Rytterne 18. Ramnäs 19. Sura Yttertjurbo 
härad 20. Björksta 21. Tortuna 2.2 Sevalla 23. Ängsö Åkerbo härad 24. Arboga lands 25. 
Säterbo 26. Köpings lands 27. Kungs-Barkarö 28. Björskog 29. Bro 30. Kung Karl 31. Torpa 
32. Himmeta 33. Malma 34. Medåker 35. Odensvi 36. Västra Skedvi Skinnskattebergs Bergs-
lag 38. Skinnskatteberg 39. Gunnilbo 40. Hed Norrbo härad 42. Fläckebo 43. Haraker 44. 
Romfartuna 45. Skultuna 46. Skerike 47. S:t Ilian Vagnsbro härad 48. Västerfärnebo Gamla 
Norbergs Bergslag 49. Norberg 51. Västanfors 52. Karbenning 53. Västervåla Torstuna hä-
rad 55. Torstuna 56. Härnevi 57. Österunda 58. Vittinge Simtuna härad 60. Västerlövsta 63. 
Enåker 64. Norrby 65. Tärna 66. Simtuna 67. Altuna 68. Frösthult Övertjurbo härad 69. 
Kumla 70. Kila 71. Sala lands 72. Möklinta Våla härad 54. Huddunge 73. Östervåla 74. Nora 
75. Harbo  
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Figur 4.3. Uppsala län under undersökningsperioden, socknar. 

Källa: Lantmäteriet 
 
Håbo härad 1. Kalmar 2. Övergran 3. Yttergran 4. Häggeby 5. Skokloster 6. Håtuna 7. Håbo-
Tibble Bro härad 8. Bro 9. Låssa 10. Västra Ryd 11. Stockholms-Näs Trögds härad 12. 
Hacksta 13. Löt 14. Veckholm 15. Torsvi 16. Kungs-Husby 17. Härkeberga 18. Litslena 19. 
Husby-Sjutolft 20. Villberga 21. Lillkyrka 22. Boglösa 23. Vallby 24. BondArnö Åsunda hä-
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rad 25. Tillinge 26. Svinnegarn 27. Enköpings-Näs 28. Teda 29. Sparrsätra 30. Bred 31. Vår-
frukyrka Lagunda härad 32. Långtora 33. Nysätra 34. Biskopskulla 35. Fröslunda 36. Giresta 
37. Fittja 38. Hjälsta 39. Holm 40. Kulla 41. Gryta Hagunda härad 42. Balingsta 43. Hagby 
44. Ramsta 45. Västeråker 46. Dalby 47. Skogs-Tibble 48. Åland 49. Järlåsa Ulleråkers härad 
50. Bondkyrka 51. Börje 52. Uppsala-Näs 53. Vänge och Läby 55. Åkerby 56. Jumkil 57. Bä-
linge 59. Skuttunge Vaksala härad 60. Gamla Uppsala 62. Vaksala 63. Danmark Rasbo härad 
64. Rasbo 65. Rasbokil 66. Funbo Norunda härad 68. Tensta 69. Viksta 70. Björklinge 72. 
Ärentuna 73. Lena Vendels tingslag 74. Vendel Örbyhus härad 75. Söderfors 76. Tierp Väst-
land-Älvkarleby tingslag 77. Västland 78. Tolfta 79. Älvkarleby Olands tingslag 80. Skäft-
hammar 81. Ekeby 82. Alunda 83. Morkarla 84. Tuna 85. Stavby Film-Dannemora tingslag 
86. Dannemora 87. Film 88. Tegelsmora Lövsta tingslag 89. Österlövsta 90. Hållnäs 
 
Från östligaste Uppsala län och västerut till Västerås ungefär, är det 
fråga om ett sprickdalslandskap med öst-västliga eller nord-sydliga da-
lar och med oregelbundna moränhöjder över de läglänta lerslätterna. 
Leran är i Uppsala läns slättbygd kalkrik, vilket är gynnsamt för krä-
vande grödor, t.ex. korn. I moränmarkerna nordväst om Västerås i Väst-
manlands län, och i de nordligaste delarna av båda länen är barrskogen 
förhärskande och det omfattande skogsbältet i större delen av Västman-
lands län, norr om den omedelbara Mälarbygden är bara genombrutet 
av smala slättpartier längs de nord-sydgående åarna som avrinner i Mä-
laren. Där är inte bara odlingen, utan även bebyggelsen, koncentrerad. 
Parallellt med åarna går ett antal rullstensåsar där de nord-sydgående 
vägarna sedan länge dragits.145 

Enligt det ekonomiska kartverket är ungefär 56 procent av mar-
ken i Uppsala län skogtäckt, medan samma gäller 63 procent av marken 
i Västmanlands län. Skogen är i Uppsala län koncentrerad till de nord-
ligaste häraderna, Olands och Örbyhus, men även Bro härad i sydost 
och Hagunda i väster är till mer än 60 procent täckta av skog. I Väst-
manlands län täcks markytan i Skinnskattebergs och Gamla Norbergs 
bergslager till mer än 70 procent av skog och flertalet härader har ine-
mot eller över 60 procent skogtäckning. Undantagen är Yttertjurbo, Si-
ende och Tuhundra i sydost. De har cirka 50 procent skog, men även 
inom dessa härader finns skogrika socknar, t.ex. Lillhärad i Tuhundra 
med nästan 70 procents skogtäckning.146 

Både Uppsala och Västmanlands län brukar räknas in i det 
”Östsverige” eller det ”Östra Mellansverige”, som av olika orsaker 
alltså menats ha haft en svag demografisk och agrar-ekonomisk ut-
veckling under första hälften av 1800-talet. Hit hör också den andra hal-
van av Uppland, Stockholms län, liksom Södermanlands län. Ofta räk-

                               
145 Sporrong (2008), ss. 28-33. 
146 Beskrivning till den häradsekonomiska kartan (Uppsala län 1860-64, Västmanlands län 
1909-14). 
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nas även Östergötlands län hit, medan Närke eller hela Örebro län, bru-
kar betraktas som varande i en ställning mellan öst och väst. Till de 
under tidigmodern tid utvecklingshämmande kännetecknen för det öst-
svenska området hörde den sociala strukturen, som ansetts ha varit 
”odemokratisk”, med stor dominans av adliga storgods, en talrik jordlös 
underklass av torpare och statare, och en relativt liten självägande bon-
debefolkning. Paradexemplet på område med en sådan struktur är de 
godstäta Södermanlands och Stockholms län. Hur var det i Uppsala och 
Västmanlands län? 

En vägledning ges av mantalets fördelning på krono, skatte och 
frälse. Mycket av kronojorden friköptes ju förr eller senare av hemma-
nens åbor, varvid kronoåbon förvandlades till skattebonde och jorden 
bytte jordnatur. Visserligen förekom efter 1789 och särskilt efter 1810 
även ett ganska omfattande köp av frälsejord bland bönderna. Men 
frälsemantalet förändrades dock inte därav, och dess omfattning ger en 
uppfattning om hur pass utbrett adelns jordägande var i de två länen vid 
1700-talets mitt, just innan vår undersökningsperiod började. 

Frälset utgjorde i Uppsala län 44 procent av hela mantalet, i Väst-
manlands län däremot bara 18 procent. Det kan jämföras med Stock-
holms och Södermanlands län, där frälseandelen var 56 respektive 51 
procent. Man kan också jämföra med ett par västsvenska län. I Skara-
borgs län var den 38 procent, i Älvsborgs län 34 procent.147 Uppsala län 
tillhör således klustret med frälsetäta östsvenska län, Västmanlands län 
gör det inte. I båda de undersökta länen var det en stor skillnad mellan 
frälseandelen i olika härader och socknar. 

I Västmanlands län var det främst i härader, eller snarare socknar 
som låg direkt vid Mälarstranden och längst i öster som frälsets andel 
var högt. De tydligaste undantagen var Fläckebo i skogsbygden i 
Norrbo härad som hade 50 procent frälse och Sura i skogsbygden i 
Snevringe, som hade 78 procent frälse. Bland hela härader nådde frälset 
över 30 procent bara längst i sydost. Yttertjurbo hade 31 procent frälse. 
Siende 40 procent. Därnäst följde Tuhundra härad strax väster därom 
med 29 procent frälse. De två västligare häraderna som nådde ner till 
Mälaren och landet mellan Mälaren och Hjälmaren, nämligen Snev-
ringe och Åkerbo hade bara 24 respektive 12 procent frälsejord, men i 
enskilda socknar var frälseandelen högre, t.ex. i Sätterbo i Åkerbo (42 
procent). I Snevringe hade inte bara Sura, utan även Rytterne över 70 
procent frälse. I Simtuna, ett östligt härad några mil norr om Mälar-
stranden, stack Upplandssocknen Altuna ut med 45 procent frälsejord. 
                               
147 Hammar (1868). Jfr Beskrivning till den häradsekonomiska kartan (Uppsala län 1860-64, 
Västmanlands län 1909-14). 
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I Uppsala län nådde frälset över 30 procent, i alla härader utom 
två och över 40 procent i alla utom fyra. De avvikande var Ulleråker 
(19 procent) och Vaksala (13 procent) som till stor del utgjordes av 
slättbygden runt Uppsala, Bälinge strax norr därom (33 procent) och 
Örbyhus längst i norr (38 procent). Störst var frälseandelen i Bro nere i 
sydost vid Mälaren (74 procent), i Hagunda på gränsen mot Västman-
lands län (55 procent) och i Åsunda runt Enköping i sydväst (51 pro-
cent). Höga frälseandelar fanns även i Film-Dannemora och Lövsta 
tingslag i Olands härad (74 respektive 69 procent), i Vendels tingslag i 
Örbyhus härad (60 procent), liksom naturligtvis i flera enskilda sock-
nar. De två länen hade varsin socken med 100 procent frälsejord (Holm 
i Lagunda härad i Uppsala län och Ängsö i Yttertjurbo härad i Väst-
manlands län). 

Frälseandelen av alltså avsevärt högre i det östliga länet. Det 
fanns dessutom en speciell kategori stora jordägare i Uppsala län. Det 
var de mycket stora järnbruken Lövsta och Österby som vardera hade 
över 100 mantal, i skatte och frälse, spridda över många socknar. Båda 
länen hade inslag av bergslag och bruksbygd. I Uppsala län dominera-
des detta inslag av stora bruk i norr, som bearbetade malm från Danne-
mora. I Västmanlands län hyste Skinnskattebergs och Gamla Norbergs 
bergslag (motsvarande härader) mängder av gruvor och mindre järn-
bruk, men bruk fanns även i angränsande härader som Åkerbo, Snev-
ringe, Vagnsbro (med bara Västerfärnebo socken) och Norrbo. Dessu-
tom fanns Sala silvergruva där bergsmän/bönder ägde andelar, liksom 
Skultuna Mässingsbruk. De västmanländska bruken kunde vara bety-
dande jordägare i den närmaste bygden, men de var inte alls lika domi-
nanta som de stora Upplandsbruken. Utterström skriver att de 18 ro-
slagsbruken i Uppland under 1600-talet producerade nästan lika mycket 
järn som 52 bruk i Västmanland. Inslaget av stora, delvis adliga jordä-
gare var således betydligt större i Uppsala län än i grannlänet, där egent-
ligen bara de sydostliga häraderna påminde om de förhållanden som var 
mer generella i Uppsala län. 

Ett viktigt förhållande som bör påpekas är områdets läge visavi 
Bergslagens stora bergsbruksområde och en jämförelsevis stor mängd 
städer. Utterström lade som visats vikt vid det faktum att området hade 
många städer. Tack vare att Stockholm ingick i området hade det en 
relativt stor stadsbefolkning. Det hade betydelse ur demografisk och 
social synpunkt.148 Städerna hade naturligtvis även betydelse ur mark-
nadssynpunkt. En hel del av de mindre städerna hade omfattande egen 

                               
148 Jfr Utterström (1953), ss. 256-263. 
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jordbruksproduktion och somliga kanske rent av inte hade underskott 
av spannmål.149 Stockholm utgjorde emellertid en viktig marknad och 
den växte starkt under 1600-talet, stagnerade mot slutet av 1700-talet 
för att åter expandera starkt från mitten av 1800-talet.150 Eftersom det 
till Stockholm även importerades spannmål från olika utländska reg-
ioner, kom priserna på spannmål i Sverige starkt att knytas till ett inter-
nationellt prisläge. 

Den andra viktiga marknaden som låg nära utgjordes av Bergsla-
gen och även Falun med dess koppargruva. Mellan slätterna runt Mäla-
ren och Bergslagen, som sträckte sig i en halvcirkel från Södermanland, 
över Närke, Västra Värmland, nordvästra Värmland, södra Dalarna, 
norra Uppland och södra Gästrikland, med dess koncentration av icke 
helt agrar befolkning rådde ett viktigt handelsförhållande. Här är det 
den nordvästvästmanländska och norduppländska bergslagen som står 
i fokus. Stora jordägare som till exempel Uppsala akademi, sålde spann-
mål dels till Stockholm, dels till Falun och Bergslagen.151 Bönderna fo-
rade ränte- och tiondespannmål dit, och de forade järn till stadmark-
naderna runt Mälaren. Forbönderna bodde i regel en bra bit från bruken 
och var oftast självständiga i relation till dessa.152 Men bruken utgjorde 
inte bara en marknad för spannmål och foder. Vissa bönder kolade åt 
bruken, vilket kunde ske på basis av olika förhållanden. En del bönder 
var frälsebönder – landbönder – på brukens domäner och betalade helt 
enkelt en del av räntan i kol, eller dagsverken eller spannmål om de låg 
långt bort.  Särskilt de stora Upplandsbruken Lövsta och Österby ägde 
som nämnts mängder av bondehemman i båda Upplandslänen, vilka 
försåg dem med kol, spannmål och transporttjänster. Andra bönder 
sålde kol till vissa bruk. Bruken ansträngde sig för att monopolisera ko-
len från vad de betraktade som sina områden, men samtidigt innebar 
konkurrensen dem emellan vissa möjligheter för kolbönderna, som 
emellertid ofta blev uppknutna till visst bruk genom skuldsättning, då 
de tagit ut förnödenheter på bruket. Därmed kunde bruket i fråga räkna 
med all deras kol, dessutom till låga priser.153 

När skattebönderna mot slutet av 1700-talet och framledes, p.g.a. 
de faktorer Herlitz utredde, behöll större del av överskottet kunde de 

                               
149 Björklund (2010). 
150 Åmark (1915); Söderberg (1984); Söderberg, Jonsson & Persson (1984). 
151 Se t.ex. angående Uppsala akademiens spannmålshandel, Hegardt (1975). Mer allmänt: Ut-
terström (1953), ss. 289-292. 
152 Montelius (1959), ss. 214-16. Vi ger ett par exempel på sentida forbönder och deras verk-
samhet i kapitel 16.  
153 Montelius (1959), ss. 161-195; Isacson (1979), ss. 29-31. 
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handla i egen regi och fora sin egen spannmål, till Falun och Bergslag-
sorterna i nordvästra Västmanlands län och Västmanlandsdelen av Öre-
bro län. Jag ger några exempel på detta, liksom på bönder som forade 
på kommission, i kapitel 14. 

Även bergslagsmarknaden expanderade under 1600-talet när 
bruksnäringen växte, men liksom Stockholmsmarknaden stagnerade 
den under 1700-talet när bruksproduktionen reglerades och järnpro-
duktionen mer eller mindre låstes på en fix nivå. Dessutom ägde det 
både i brukens och enskilda bergsmäns och bönders regi rum en omfat-
tande nyodling i Bergslagsområdena vilket innebar att underskotten 
minskade.154 (Vi kommer delvis in på detta i avsnitt 6.1.) 

Några särskilda drag avseende jordbrukspraktiken som tillskrivits 
Östra Mellansverige är det över hela regionen – utom i västmanländska 
bergslagen – tillämpade tvåsädet med särhägnad äng.155 Höstråg har an-
setts vara det dominerande sädet, främst kompletterat med korn. Jorden 
har i större delen av Östsverige brukats med årder, medan plogen före-
kommit sparsamt.156 

Vad gäller tvåsädet har det anförts att det rena tvåsädet med två 
åkergärden antagligen var fullt utbrett bara på den rena slättbygden, me-
dan vretar och intagor på utmark kunde ha mindre formell cirkulation , 
och att inslag av lindbruk, förutom i Västmanlands bergslager också 
antagligen var vanligt i skogsbygden.157 Det återkommer vi till i  avsnitt 
5.1. Angående plöjningsredskapen är det väl känt att plogen användes 
vid sidan av årdret i Västmanlands län framför allt i länets västra del 
där åkrarna ryggades genom plöjning, så att dränering kunde åstadkom-
mas utan dikning. I Uppsala län har däremot årderbruket – före mitten 
av 1800-talet – ansetts allenarådande. Vi återkommer till dessa frågor, 
med nya data, i avsnitt 5.3. 

Sammanfattningsvis är området inte särskilt enhetligt. Närheten 
till betydelsefulla marknader gäller dock hela regionen. Goda lerslätter 
finns i båda länen närmast Mälaren och dessutom i stora delar av Upp-
sala län och östligaste Västmanlands län. Längst i norr i båda länen tät-
nar barrskogen och samma gäller stora delar av Västmanlands län nord-
väst om Västerås, där bebyggelse och uppodling bara följer ådalarna. 
Slättbygderna i Uppsala län och östligaste Västmanlands län var tidigt 
starkt uppodlade och eftersom det konstaterats att nyodlingen under 
sent 1700-tal och 1800-tal var starkare i skogstäta områden än på den 

                               
154 Åmark (1915); Isacson (1979), ss. 60-94. 
155 Sporrong (1985); Sporrong (1997).  
156 Gadd (2000). 
157 Erixon (1953). 
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redan starkt uppodlade slätten, är det rimligt att tänka sig att den var 
starkare i Västmanlands län än i Uppsala län. Ett scenario där den agrara 
ekonomin vid början av undersökningsperioden var överlägset utveck-
lad i Uppsala län men där tillväxten tvärtom var starkare i det västliga 
grannlänet förefaller alltså rimligt. Uppsala län passar rätt så väl in i 
stereotypen av Östsverige, med frälsedominans, tvåsäde, och ensidigt 
årderbruk. Västmanlands län gör det inte, förutom vad gäller de sydost-
ligaste områdena. 

4.2. Markslag: Åker, äng och linda 
”Åker” är liksom ”äng” tyvärr inget enhetligt begrepp, och det stannar 
inte vid det enkla konstaterandet att åkern kunde vara av olika kvalitet 
och därmed avkasta olika mycket av de grödor som odlades på den. I 
äldre lantmäterimaterial (storskiftesakter) talas t.ex. ofta om havrejord 
eller havreland, uppenbarligen jord av sämre kvalitet eller perifert lig-
gande jord som inte gödslades och som endast användes till havre-
sådd.158 Vi har kunnat konstatera att denna jord ofta (men inte alltid) låg 
på ängsmark och därmed inte hamnade i någon av tvåskiftets två årvä-
gar.  Ängen var mer eller mindre trädlös mark som i jämförelsevis ringa 
grad bearbetades och vars naturliga gräsväxt gav höfoder. Ängen beta-
des, efter slåttern. Ängen och åkern har i det ”förrevolutionära” jord-
bruket ansetts stå i ett bestämt förhållande till varandra. Äng var åkers 
moder i den meningen att näring från ängen via de utfodrade och be-
tande kreaturens magar kom åkern till del i form av dragkraft och göd-
sel. Åkern och ängen var denna epoks viktigaste markslag. Till marks-
lagen hörde även utmarken som huvudsakligen bestod av skog och be-
tesmark. PÅ utmarken kunde emellertid intag göras med ny åker. Dess-
utom kunde utmarksäng, exempelvis i for av kärr som kunde slås för att 
ge hö, vara av stor betydelse. 

Ett mer amorft markslag var lindan. Lindorna var mark som 
ömsom bar gräs och gav hö (och betades) och ömsom besåddes med 
säd.  Olai menar lindor som låg inom ett inhägnat åkergärde och som 
odlades upp, ingick i den i Östsverige vanliga tvåsädesrotationen. Hon 
kallade sådana lindor för gärdesäng.159 Hannerberg framhåller att lång-
tidsträda (eller lindbruk), alltså omväxling mellan fleråriga gräsvallar 
och sädessådd var ovanlig utanför Bergslagens lindbruksområde. Både 

                               
158 Se Utterström (1957, I), s. 79 om hemjord och ogödslad havrejord som efter ett antal år fick 
valla igen. Jfr Hallberg (2013), s. 164. 
159 Olai (1987), ss. 107-156. 
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Hannerberg själv och Olai ger emellertid exempel på motsatsen och på 
att skillnad mellan åker och äng inte upprätthölls benhårt.160 Lindor fö-
rekommer ymnigt i de uppländska och särskilt de västmanländska stor-
skifteshandlingarna och ibland uppmärksammas att varierande delar av 
ängsmarken kunde besås med havre vissa år.  

Enligt Olai innebar nyodlingen i det sena 1700-talets och det ti-
diga 1800-talets Östsverige huvudsakligen att smärre lindor inom åker-
gärdena (gärdesäng) odlades upp, medan de separat hägnade större äng-
arna sparades och plöjdes upp först vid mitten av 1800-talet, ofta i sam-
band med laga skiftet.161 Men i och med att ängen ofta privatiserades i 
och med storskiftet (om än för varje ägare förlagd till flera landstycken) 
blev den mer tillgänglig för havreplogar och liknande temporär nyod-
ling, d.v.s. i praktiken lindbruk eller långtidsträda. Nyodlingsproces-
serna var gradvisa och försiktiga. Lindorna fanns alltså inom åkergär-
dena och de kunde liksom andra ängsmarker temporärt plöjas upp. De 
fick bära säd, oftast havre, några år, sedan åter gräs.162 

Tvåsädesbruket luckrades således upp på flera sätt, dels genom 
att ärter, potatis och klöver odlades på delar av trädan, (vilket flera för-
fattare har uppmärksammat och vilket även framgår i av 1858 års Fi-
nanskommittés – FK 1858 – samlade sockenredovisningar) dels genom 
att ett partiellt lindbruk spreds på delar av markerna. Det har även upp-
fattats att klöver och timotej såddes under åtminstone tidigt 1800-tal163. 
En mer omfattande foderodling hade inneburit införandet av ett helt nytt 
odlingssystem, där brödsäden spelade mindre roll. Den processen var 
inte genomgången i Mälardalen förrän under 1800-talets sista decen-
nier. Även denna process skedde emellertid gradvis. Tvåsädet bibehölls 
länge på fastmarks- eller odalåkern, men nya rotationer med gräs och 
havre prövades på nyplöjd ängsmark. Till slut flöt de två rotationerna 
samman.164 

Lindan utnyttjades alltså ibland som åker, ibland som äng. På 
motsvarande sätt kan man säga att bönder i (åtminstone delar av) södra 
och mellersta Norrland hade inägojord av tre slag: längst upp i älv-
terasserna ”odalåker” som gödslades och alltid var åker, i träda eller 

                               
160 Hannerberg (1941), s. 142; Olai (1987), s. 83. 
161 Olai (1983), ss. 79-82. 
162 Erixon (1953), s. 143; Lägnert (1955), s. 189. Jfr Svensson (1965), ss. 24-27 med flera refe-
renser. Se även Wiking Faria (2013), ss. 198 f.; Hallberg (2013), ss. 83, 87-88. 
163 Se t.ex. Ulväng (2004). 
164 Se Lägnert (1955), ss. 215, 219-221. Se även Utterström (1957, II), ss. 363-364, not 36 om 
värmlänningarnas framgångsrika nyodlingsteknik och snabbt växande vallodling. Detta utveck-
las i kapitel 5. 
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besådd, längst ner fuktiga ängar som var just äng, men dessutom däre-
mellan svaljord (enligt den hälsingländska terminologin): Svaljorden 
utnyttjades i ett slags koppelbruk där gräs, lin eller havre, korn och gräs 
omväxlades. Första året såddes där lin eller havre, andra året korn. Un-
der det tredje året lades svaljorden igen till äng. Den fick valla igen av 
sig själv och lämnade sedan orörd – för slåtter – under några år. Ten-
densen var åtminstone under första hälften av 1800-talet att svaljorden 
(och därmed linsädet) ökade genom påtaglig nyodling. Liknande sy-
stem utvecklades i lindistrikten i Norra Ångermanland och faktiskt även 
i Marks härad i Älvsborgs län.165 

En kontenta av resonemanget är att det faktiskt är en smula ana-
kronistiskt att för alla områden uppskatta ”åkern” respektive ”ängen”. 
Ytterligare en innebörd är att de gängse odlingssystemen, t.ex. tvåsädet, 
ju längre framåt i tiden man kommer, måste betraktas mer och mer som 
schabloner. Om vi med hjälp av schablonen uppskattar åkerarealen, er-
hålls visserligen ett grovt mått på utvecklingen, men det är de årligen 
besådda arealerna vi till slut måste vara ute efter, liksom den foderav-
kastningskapacitet ängen hade. 

4.3. Produktion, arealproduktivitet och 
arbetsproduktivitet 
Produktion och produktivitet, närmare bestämt arealproduktivitet och 
arbetsproduktivitet är centrala begrepp i den här studien. Jordbrukspro-
duktion skulle kunna definieras som framställning av nyttigheter genom 
bearbetning av jordbruksmark och nära vidareförädling av sådana pro-
dukter (t.ex. genom tröskning av säd) med hjälp av arbete och kapital-
resurser. Säg att resultatet av sådan verksamhet är en viss mängd spann-
målskorn och halm, en viss mängd potatis, en viss mängd hö och en viss 
mängd kött. Det är bruttoproduktionen. För att verkligen mäta den pro-
duktion som jordbruksverksamheten åstadkommer (och den produkti-
vitet verksamheten innebär) måste emellertid nettoproduktionen beräk-
nas. Utsädet som fanns innan produktionsåret började och som måste 
läggas undan för att nästa produktionsår ska kunna starta, måste dras 
ifrån. Likaså måste sådana produkter, t.ex. merparten av höet, som på 
produktionsenheten i sig användes som insatsvaror för animaliepro-
duktionen, dras ifrån. Hö som säljs, livsmedel som äts upp på gården 
eller som säljs ingår däremot i slutprodukten, liksom produkter som inte 

                               
165 Utterström (1957, II), ss. 28-30; Morell (1982), s. 59; Morell (2001), s. 201. 
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alls utgör livsmedel eller foder, t.ex. ull, hudar och material från spå-
nadsväxter. Alltså är det förädlingsvärdet som till slut måste mätas. Det 
kommer att göras dels i värdetermer (priser), dels i energitermer. Brut-
toskörden (som också har intresse) kommer att mätas i s.k. skördeen-
heter som avspeglar produkternas näringsvärde. 

Det råder som visats ovan konsensus om att spannmålsprodukt-
ionen i Sverige ökade snabbare än befolkningen mellan ungefär 1720 
och 1860, även om det fanns perioder under denna långa era då tillväx-
ten var svag eller obefintlig och perioder särskilt under tidigt 1800-tal, 
då den var osedvanligt stark. Vad animalieproduktionen beträffar är lä-
get oklarare, men de flesta tycks mena att den inte växte i takt med folk-
ökningen på 1700-talet och att den sedan växte ungefär i takt med folk-
ökningen. 

Enligt t.ex. Lars Magnusson (1986, 2002) berodde produktions-
tillväxten framför allt på att mer av produktionsfaktorerna land och ar-
betskraft tillfördes jordbruket, medan kapitalbildningen inte var lika 
omfattande. Viktigast verkar nyodlingen ha varit. Den innebar en ök-
ning av mängden åker, vilket i sin tur innebar en förändring av till-
gången till produktionsfaktorn jord (kopplat i och för sig till kapitalin-
vesteringar, i redskap och, dikning, stenröjning, hägnadsarbete etc.)166 
Betraktar vi enbart spannmålsodlingen per se, så verkar detta i stort sett 
helt riktigt, även om det faktum att spannmålsproduktionen särskilt un-
der vissa perioder tycks ha överträffat befolkningstillväxten, samtidigt 
som inget tyder på att en ökande andel av befolkningen befattade sig 
med jordbruk, verkar tyda på en påtaglig tillväxt av arbetsproduktivite-
ten under dessa specifika perioder. 

Klart verkar i alla fall vara, att tillväxten i spannmålsproduktionen 
företrädesvis berodde på att alltmer mark besåddes med spannmål och 
att allt fler människor – i princip länge en konstant andel av befolk-
ningen – sysselsatte sig med jordbruksarbete. Möjligen skulle de som 
sysslade med jordbruk ha bringats att arbeta intensivare med just åker-
bruket eller ha arbetat med det under allt längre del av året. Då skulle 
arbetskraftsutbudet ha kunnat öka med konstant antal människor som 
kan räknas in bland jordbrukets arbetskraft.167 

Många redskapstekniska innovationer förekom under perioden, 
men före det sena 1800-talets ”hästmekanisering” hade få av dem någon 
större inverkan på arbetsåtgången i sädesproduktion. Undantagen var 
tröskvagnar och tröskvältar som spreds i Norrland redan från sent 1700-
                               
166 Magnusson (2002), ss. 186-204. 
167 Parallellen till Jan de Vries ”industrious revolution (de Vries 2008) verkar uppenbar. Vi 
återkommer till denna problematik i kapitel 12. 
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tal och som var mycket effektivare än slagorna. Samma gällde de få 
”riktiga” tröskverk som började sättas upp redan tidigt under 1800-talet 
och som blev allt vanligare i slättbygderna kring seklets mitt.168 Lien 
spreds emellertid som skörderedskap för säd i stället för skäran där detta 
inte skett tidigare (sedan länge hade lien varit legio vid slåtter). Den 
sparade arbetstid och det var viktigt inte minst i norra Sverige där skör-
desäsongen var kort. Men de verkligt arbetsbesparande skörde- och 
slåttermaskinerna och huvudsakligen tröskverken, hörde en senare tid 
till. Det är utan tvekan så, att det mot slutet av 1800-talet fanns en ar-
betsbesparande bias i teknikutvecklingen. Dessa teknologier bör i sig 
ha befordrat en höjd arbetsproduktivitet. Det betyder naturligtvis inte 
att teknologins införande i sig ledde till att minskad mängd arbete efter-
frågades. Slåttermaskinerna medförde t.ex. att mer hö kunde skördas, 
eftersom det helt enkelt hanns med under säsongen, Mer vall kunde od-
las, mer foder skördas och animalieproduktionen kunde ökas.169 

Flertalet tidigare innovationer i form av järnplogar, djupharvar 
m.m. kan knappast betraktas som arbetsbesparande. Gadd poängterar, 
som redan nämnts, att flera av dem, såsom t.ex. potatisgrödan, järn-
axlade vagnar och järnplogar, var arealbesparande.170 Men han argu-
menterar vidare för det mesta av den nya teknologin och inte minst den 
viktigaste nya grödan potatis även var arbetsökande. Potatisodlingen 
förlängde arbetssäsongen eftersom den skördades sent. Det innebar så-
ledes att mängden jordbruksarbete som en given arbetsstyrka kunde 
sysselsätta sig med under ett år, allt annat lika, ökade. Dikning och 
bättre redskap, t.ex. kraftigare plogar, innebar också att jorden kunde 
bearbetas under längre säsonger. Dessa förändringar innebar alltså att 
mer arbete kunde absorberas i åkerbruket och att en given jordbruksbe-
folkning under ett och samma år kunde arbeta mer i jordbruket. Ar-
betsintensiteten tenderade att öka.171 Sammantaget innebar de nya mer 
effektiva redskapen och teknologierna och den viktigaste nya grödan att 
nettoproduktionen (efter avdragen för insatser) per arealenhet ökade, 
det vill säga att arealproduktiviteten stegrades. Men de innebar just 
också att arbetsmängden ökade mer än numerären av jordbrukets ar-
betskraft, varför en enkel division av nettoproduktionen med arbets-
kraftens numerär överdriver arbetsproduktivetens tillväxt. Den andra 
                               
168 Det framgår tydligt av passagerna om jordbruk i Landshövdingarnas femårsberättelser 
(LHB) för Uppsala och Västmanlands län alltifrån 1817-1822 till 1851-1855.  Se vidare kapitel 
12. 
169 Tröskningen: se Myrdal & Morell (1997) och Morell (2013c); Lien, Gadd (2000), ss. 243-
244; Hästmekaniseringen och dess betydelse, se Morell (2001), ss. 274-284, 295-301.  
170 Se ovan avsnitt 3.3. 
171 Gadd (2000), ss. 253-254. Jfr avsnitt 3.3. ovan. 
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(nästan) nya grödan, havre hade både arealbesparande och arbetsbespa-
rande effekter. Den var inte krävande, utan kunde odlas på mark där 
andra grödor växte sämre. Det krävde ringa gödsel, som därför kunde 
sparas till rågen, kornet och vetet. Odlingen av havre krävde till och 
med mindre arbetskraft än andra grödor, eftersom det förekom att man 
goda somrar helt enkelt lät den torka på slag, i stället för att sätta upp 
den i olika torkställningar.172 

Här fokuseras på de instruktiva begreppen arealproduktivitet, 
(O/A) där O=produktionsvolym och A=Areal, arbetsproduktivitet, 
(O/L) där O=produktionsvolym och L=arbetsmängd samt land-arbets-
kraftskvoten, (L/A). O/L ät alltså definitionsmässigt produkten av O/A 
som typiskt sett höjs av att mer kapital satsas i jordbruket, intensivare 
odling med bättre gödsling, och jordbearbetning och L/A som höjs av 
arbetsbesparande praktiker och maskiner. Det ska tilläggas att hektar-
skördar av olika åkergrödor (eller deras korntal) bara är partiella mått 
på arealproduktiviteten.173 Om en jordbrukare vid tidpunkt ett har 10 
hektar åker, 10 hektar äng och 10 hektar utmark i form av skog som hen 
utnyttjar för produktion av spannmål, hö respektive bete, så har hen 30 
ha jordbruksmark som brukas med skild intensitet, och därför per ha 
avkastar olika mycket värde. Om hen nyodlar och förvandlar all äng till 
åker (vilket innebär en intensifiering genom tillförsel av arbete och bild-
ning av markbundet kapital (landesque capital),174 så kommer möjligen 
medelavkastningen och marginalavkastningen på åkern att sjunka (på 
det sätt som Ricardo en gång redogjorde för i sin modell för uppkomst 
av differentialränta och profitfall) men, totalavkastningen per hektar 
jordbruksmark (inklusive förutvarande foderproducerande mark såsom 
”naturlig” äng), alltså den totala arealproduktiviteten kommer däremot 
att växa. Nyodling bör således inte, om det inte – som det ibland möjli-
gen ansetts ha varit i fallet med den amerikanska prärien – är fråga om 
rent jungfruelig, oanvänd mark som sätts under plogen, ses som tillskott 
av produktionsfaktorn land, utan som intensifiering, tillförsel av pro-
duktionsfaktorerna arbete och kapital till en given markresurs.175 

Allmänt sett borde situationer där mängden mark snarare än ar-
betskraft är den knappa faktorn och där priset på jordbruksprodukter, 
framför allt billiga vegetabiliska humanlivsmedel (spannmål) stiger i 
förhållande till arbetskostnader leda till nyodling och utvidgning av 

                               
172 Se Morell (2001), s. 207, med referenser till västsvenska uppteckningar. Jfr Flygare (1999), 
s. 190. 
173 Bairoch (1997); Morell (1997). 
174 Håkansson & Widgren (2007); Svensson (2014). 
175 Jfr Morell (1997), s. 58. 
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spannmålsodlingen och även till stegrad total arealproduktivitet. Däre-
mot kan detta möjligen leda till sjunkande partiell arealproduktivitet, 
d.v.s. att hektaravkastningen av spannmål sjönk och att mer spannmål 
endast kunde produceras till stigande marginal- och genomsnittskost-
nader, vilket ledde till att spannmålspriserna fortsatte att stiga. När det 
direkta nyodlingsspåret stängs (därför att det leder till brist på foder som 
är nödvändigt för gödsel och dragdjurskraft (varav behovet ökar på 
grund av nyodlingen), sker intensifiering p.g.a. byte av odlingssystem, 
införande av nyare rotationer med foderväxtodling, intensivare jordbe-
arbetning och förbättrad gödsling. Det är egentligen en fortsättning på 
den intensifiering nyodlingen innebär. Arealproduktiviteten stiger då 
också, medan arbetsproduktiviteten rimligen skulle falla om inte arbets-
besparande, eller arbetsökande teknik samtidigt införs. Ungefär så 
kunde läget gestalta sig i Europa, innan den agrara revolutionen full-
följdes med ökad användning av arbetsbesparande teknik. 

Där det i stället råder arbetskraftsbrist kommer arbetsbesparande 
teknik att införas och den utnyttjade landyta som kan bearbetas per per-
son att maximeras. Det var framför allt den amerikanska vägen. Här var 
det, som Jeffersson uttryckte det, billigare att skaffa ytterligare en hek-
tar jord, än att gödsla en hektar som man redan hade. Det ledde till att 
hektarskördarna av vete (partiell arealproduktivitet) snarast tenderade 
att falla i USA under sent 1800-tal, medan de steg i Europa. Arbetspro-
duktiviteten blev i varje fall mycket högre i USA än i Europa. Det var 
från USA slåttermaskinerna och skördemaskinerna spreds. I USA före-
kom redan före sekelskiftet 1900 t.o.m. skördetröskor (dragna av stora 
spann av mulor eller hästar). Skördetröskan började däremot spridas 
först omkring 1930 i Europa, vanliga här blev de efter andra världskri-
get.176 

Under förindustriella perioder med mycket arbetskraft och relativ 
jordbrist, resulterande i stigande priser på basvaror (spannmål) borde 
tendensen vara att mer jord odlades upp trots att hektarskördana därige-
nom sänktes, och trots att det eventuellt ledde till sänkt arbetsprodukti-
vitet. Uppenbart vore det en instabil situation och eftersom nyodling 
och vidgad spannmålsproduktion genom nyodling under en förindust-
riell regim normalt implicerar minskande foderproduktion (minskad 
areal äng som ger vinterfoder och ren betesmark) skulle det leda till ett 
fall i animalieproduktion p.g.a. tilltagande foderbrist.177 Detta skulle i 
sin tur minska sädesskördarna, p.g.a. minskad gödseltillgång. Slutligen 
                               
176 Morell (2001), s. 284; Morell (1997), s. 59. 
177 Låt vara att tillgången på halmfoder skulle öka och att en del av den ökade spannmålsåt-
gången kunde användas som foder. Jfr Nyström (1998). 
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skulle expansionen brytas, vilket ansågs ha skett under högmedeltiden 
enligt den malthusianska tolkning som M.M. Postan utvecklade.178 Un-
der gynnsammare institutionella och marknadsmässiga förhållanden, 
skulle odlingssystemet förändras och två- och treskiftesbruken bytas ut 
mot cirkulationsbruk på hela landarealen så att mer foder, mer gödsel 
och även mer kött och mjölkvaror samt animal dragkapacitet kunde pro-
duceras. Hektarskördarna av spannmål skulle stiga. Arealproduktivite-
ten skulle totalt stiga i stället för att falla och inte heller arbetsprodukti-
viteten skulle falla om förbättrade redskap, bättre dragkapacitet och en 
del maskiner begränsade arbetskraftsbehovet, så att det inte ökade per 
hektar använd jord (vid konstant land-arbetskraftkvot, stiger ju arbets-
produktiviteten om arealproduktiviteten gör det). En sådan utgång, är 
vad som kännetecknar den fullföljda agrara revolutionen, då den totala 
jordbruksproduktionen kunde komma till stånd utan att vare sig areal- 
eller arbetsproduktiviteten föll.179 

Men inte heller denna situation vore stabil. Äng-är-åker-moder-
jordbruket, där vinterfoder för kreaturen växte på ängen och bete (och 
även foder) på utägorna och den energi- och näring detta skapade, via 
djurens magar koncentrerades som dragkraft och gödsel på åkern, där 
humanlivsmedel producerades, växte fram runt 400-talet efter Kristus i 
Sverige. Det togs sig alltmer intensiva former och den (första) agrara 
revolutionens form, som liksom de tidigare i princip gjorde gården till 
ett slutet system där gödsel och dragkraft säkrades genom dess egen 
produktion var blott den intensivaste. Fortfarande byggde den på att en 
del mark utnyttjades för foderproduktion och bete och att dess energi 
och näring koncentrerades till åkern. Sedan följde F.M.L. Thompsons 
andra agrara revolution, där foder och gödsel infördes från utanför jord-
brukssektorn. Detta accentuerades sedan alltmer under 1900-talet. 
Enorma mängder fossil energi tillfördes jordbruket. Stora skuggarealer 
i andra världsdelar producerade gödselmedel och foder som tillfördes 
jordbruket, så att energi och näringskoncentrationen till åkern ledde till 
enorm hektaravkastning (liksom mångdubblad mjölkavkastning från 
korna). Denna process som accentuerades under efterkrigstidens gröna 
revolution innebar att föda kunde produceras för snabbt stigande be-
folkningsmassor.180 

                               
178 Postan (1976). 
179 Morell (1997). Jfr angående medeltiden t.ex. Hatcher and Baily (2009), ss. 21ff. 
180 Jfr Welinder (1998), ss. 32-40; Emanuelsson (1997). Läckaget blev också stort. Jfr diskuss-
ionen ovan i kapitel 2 och nedan i kapitel 15. 
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Den jordbrukssektor som växte fram i det sena 1800-talets Sve-
rige var alltmer intensivt driven än tidigare och framför allt var areal-
produktiviteten högre. Arbetsproduktiviteten hade säkerligen stigit på 
större enheter som förmådde mekanisera, men den förblev låg på inten-
sivt drivna småbruk. Det förra sekelskiftets småbruksentusiaster häv-
dade med emfas att småbruket producerade mer per hektar än storbru-
ket. Emigrationsentusiasten Knut Wicksell häcklade dem eftersom ar-
betsproduktiviteten ju var lägre på småbruken och vad var väl en prun-
kande skörd per tunnland att glädjas åt ”…eftersom det ju dock är 
människornas välgång och icke tunnlandens, som det gäller att be-
fordra”.181 

Hög arealproduktivitet och tät befolkning går hand i hand. Den 
förindustriella arealproduktiviteten i exempelvis Kina var avsevärt 
högre än i Europa, med dess närmast löjliga korntal på nivåer som 3-5. 
I Kina gick utvecklingen med den introducerade mycket arbetsintensiva 
våtrisodlingen som genom omplantering och användande av gröng-
ödsel och människogödsel drevs mot en allt högre arealproduktivtet 
som kunde försörja en mycket starkt växande befolkning. Det europe-
iska jordbruket har (åtminstone till nyligen) varit ett system med bland-
jordbruk där växtodling och kreatursskötsel kombinerades på i stort sett 
varje gård. Djuren användes för dragkraft och gödsel som samlades un-
der stallningsperioderna. Kvävebalansen upprätthölls dels via gödseln 
som förutsatte stora speciella foderytor, dels via rotationssystemen med 
intensivt bearbetad träda, vilket förutsatte tunga bearbetningsredskap 
och dragdjur. Det europeiska, särskilt det nordvästeuropeiska jordbru-
ket kännetecknades som Myrdal skriver av redskapsteknologi och jäm-
förelsevis hög kapitaltillgång (i form av redskap och arbetsdjur). Ut-
vecklingen fortsatte på det spåret, snarare än mot utvecklandet av 
högavkastande grödor.182 

Det innebar i sig en bias mot höjd arbetsproduktivitet och arbets-
produktiviteten var mycket jämnare mellan de två motpolerna Europa 
och Kina. Det pekade framåt mot en alltmer utvecklad symbios mellan 
primär- och sekundärsektorn. Sverige, med sin från nyare tid omfat-
tande järnproduktion (inte minst för jordbrukets behov) var ett tydligt 
exempel på detta och det är knappast fel, att som många gjort, spåra 
agrara framsteg i Europa i de tecken som växande icke-agrara befolk-
ningar gav: Ett uppenbart exempel är medeltidens stadsexpansion, ett 
annat den fortsatta urbana expansionen i Nederländerna och England. I 
båda fallen var detta kopplat inte bara tillväxande handel, utan även till 
                               
181 Wicksell (1912) citerad efter Morell (2011b), s. 471. 
182 Myrdal (2011), ss. 264-265; Bray (1986). 
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expanderande agrar produktion. Och det bottnade i att det europeiska 
förindustriella jordbruket faktiskt var jämförelsevis kapitalintensivt, 
vad gällde dragdjur och redskap.183 Detta skapade på sikt ett symbiotiskt 
förhållande mellan städer och landsbygd, mellan stadshantverk (och för 
Sveriges del senare bruksindustri) och jordbruk. Europa, hade åt-
minstone sedan medeltiden jämfört med andra områden låga räntor, vil-
ket ibland kopplats samman med digerdöden som gynnade kapitalbild-
ningen per capita. Farsoten blev en vändpunkt i utvecklingen. Kapitalet 
blev billigare, räntenivåerna sjönk, arbetskraften blev dyrare och inci-
tamenten att införa arbetsbesparande teknik och organisation blev star-
kare.184 

4.4. Att skatta produktionen 
Skapandet av produktionsserien är frågan om ett omfattande empiriskt 
arbete som måste ske i flera steg och med en subregion i taget. Grunden 
är skattningar av utvecklingen av åker- och ängsarealen. Här är utgångs-
punkterna lantmäteriakter tillkomna i samband med storskifte, enskifte 
och laga skifte, beskrivningar till Ekonomiska kartverket samt bearbet-
ning av tidig statistik. Här finns problem framför allt i och med att lant-
mäteriakterna visserligen kommer i ungefär decennievisa kluster, men 
ändå inte täcker in särskilt stora områden vid någorlunda avgränsade 
tidpunkter. Skattningen av växtproduktionen – som utgår från areal-
skattningarna – är svår att säkra. Den måste utgå från revideringar av 
tidiga statistiska utsädesuppgifter och beräkningar av åkerarealernas 
användning samt korntal och extrapolering av uppgifter om höavkast-
ning från ängarna.  

Animalieproduktionen är avsevärt svårare att uppskatta än växt-
produktionen. Den tidigare forskningen har angett tre metoder. Den 
första tillämpades av Heckscher, som utgick från konsumtionsdata, de 
så kallade utspisningsstaterna, ur vilka han menade att proportionen 
mellan olika typer av jordbruksprodukter, animaliska och vegetabiliska, 
kunde utläsas. Även Utterström tillämpade det angreppssättet. Resulta-
tet är i korthet att konsumtionen, och därmed produktionen ”vegetabi-
liserades” under 1700-talet, så att mer av kosten, och rimligen mer av 
produktionsvärdet, kom att bestå i framför allt spannmål, medan de 

                               
183 Som Carl-Johan Gadd påpekat (2000), s. 170 var jordbruket mer dragdjurstätt per hektar 
åkermark i Sverige än i det kontinentala Europa, vilket hängde samman med den kortare säsong 
under vilken dragdjursarbete på åkern behövde/kunde utföras. 
184 Se t.ex. Söderberg (2007), s. 280. 
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båda produkttyperna utvecklades ungefär jämsides under första hälften 
av 1800-talet.185 Att såväl konsumtionen som produktionen styrdes över 
mot mer animaliska produkter under 1800-talets andra hälft, är däremot 
ett konstaterande som egentligen gjorts på basis av produktionsdata. 

 Den andra metoden utgår från den tillgängliga fodermängden och 
relaterar t.ex. mjölk- och köttproduktionen till fodermängdens väx-
lingar. Det är den metod som utnyttjades av National Income of Sweden 
och i modifierad form även av Schön och Kranz – och indirekt av Ed-
vinsson – i deras nationalproduktskattningar.186 I princip skulle alltså 
foderskördsväxlingarna översättas till animalieproduktion. Det är ty-
värr inte oproblematiskt att göra den översättningen eftersom animalie-
avkastningen är så pass heterogen. Dessutom är, när man går längre till-
baka, ängsavkastningen relativt osäker. 

Den tredje metoden utgår från data om antalet kreatur av skilda 
slag och uppskattning av årlig avkastning av kött och mjölk från dem.187 
Det är långt ifrån oproblematiskt, det är helt enkelt svårt att finna exakta 
data om antalet kreatur av olika slag, men denna tredje metod kommer 
ändå att tillämpas här. 

Växtproduktionen skedde genom olika slag av markanvändning. 
Viktigast var åkern, där spannmål, till stor del för humankonsumtion 
odlades. Här tillkom vid 1800-talets början potatis (som tidigare mest 
förekommit i smärre trädgårdsliknande sammanhang), men det före-
kom naturligtvis andra rotfrukter, vissa så kallade köksväxter (morötter 
mm. var t.ex. viktigt i Enköpingstrakten), ärter, i förekommande fall 
bönor, spånadsväxter mm. vilka ofta från mitten av 1700-talet förflyt-
tades från kålgården till åkern. Jag försöker mäta denna produktion i 
sig, men när slutligen all jordbruksproduktion ska vägas samman, måste 
en del av detta – foderspannmål, foderrotfrukter, och under senare tid 
hö från på åkern insådd vall – som utgjorde insatsvaror i animaliepro-
duktionen och alltså ingår i animaliska slutprodukten avräknas. Åkern 
gav även foder i form av (vårsäds)halm, men (råg)halmen utgjorde 
dessutom taktäckningsmaterial (sådan halm får betraktas som en slut-
produkt, även om det är rätt marginellt). Foder producerades förstås 
även på ängen och i skogsmark (lövtäkt). Vassfoder togs också och mer 
eller mindre obearbetad mark, liksom brodd och stubb på åkern, åter-
växten efter slåttern på ängen etc. betades. Sådan produktion skulle 

                               
185 Se litteraturgenomgångar i Morell (1987); Morell (1989), ss. 16-20, 47-50 samt Morell (2013 
a). Vegetabiliseringen under 1700-talet har även (för Skånes del) påvisats utifrån produktions-
data (Bohman 2010). 
186 Lindahl et al (1937); Schön (1995); Schön & Krantz (2012). Jfr Staffansson (1995). 
187 Jfr Broadberry et al (2015), ss. 99-113, samt Staffansson (1995). 
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egentligen behöva skattas och relateras till skattningar av boskaps-
stocken. Av rent pragmatiska skäl bortses i det följande från trädgårds-
produktionen, betet liksom skörden av utmarksfoder (sjöfoder och löv-
täkt). Även produktionen av spånadsmaterial (och material till rep mm 
från hudar och hampa) bortses från. Vad åkern och ängen gav var trots 
allt det avgörande och stora och min grundade misstanke är, att trots att 
betet ofta kunde vara problematiskt, var tillgången till vinterfoder den 
avgörande begränsningen vad boskapsskötseln anbelangar.188 

4.5. Reflexioner kring angreppssätt och metod i tidigare 
forskning 
På senare år har ambitionen varit att föra historiska nationalräkenskaps-
serier allt längre tillbaka. I regel har serierna för äldre tid grundats på 
relativt grova antaganden om produktionsutvecklingen för den länge 
dominerande näringen, jordbruket. I Schöns och Krantz tolkning av ut-
vecklingen från och med 1600-talet, har t.ex. urbanisering, administra-
tiv uppbyggnad och stormaktsaktiviteter indikerat agrar tillväxt (i alla 
fall fram till den karolinska tiden), medan den urbana stagnationen un-
der särskilt senare delen av 1700-talet, fått indikera en agrar produkt-
ionsstagnation då.189 Sekundärsektorns tillväxt i det förindustriella sam-
hället är ceteres paribus rimligen kopplad till agrar produktivitetstill-
växt även om fördelningsfrågor och varierande möjligheter för över-
heten (stat och godsägare) att extrahera och centralisera merprodukt 
(skatt, jordränta) ur den agrara produktionen kan spela in. Det är t.ex. 
välkänt att skatteuttaget från jordbrukssektorn växte starkt under 1600-
talet, men däremot lättade successivt under 1700-talet.190 Någon slags 
gränsvärde bör man också kunna utarbeta utifrån befolkningstillväxten 
och rimliga fysikaliska konsumtionsnivåer (jämte nettovärden för utri-
keshandeln, som långt fram trots allt spelade liten roll i helheten, även 
om den kunde vara viktig för prisbildningen). En spridd metod är att 
utgå från någon form av benchmark-år t.ex. åren för första och andra 
Älvsborgs lösen samt mer eller mindre välgrundade uppskattningar av 
befolkningstillväxten, reallönenivåer och relativa livsmedelspriser och 
sedan estimera jordbruksproduktionen från antagna elasticiteter.191 
Detta är intelligent och ofta välgrundat, teori hjälper den sparsamma 

                               
188 Se t.ex. Utterström (1957, I), ss. 10-117.  
189 Kranz & Schön (2012). 
190 Herlitz (1974); Olsson (2005); Gadd (2000). 
191 I princip används den metoden av Schön & Krantz (2012). 
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empirin, men här anträds den andra vägen, att skatta produktionen uti-
från mikrodata.192  

Problemen avseende 1800-talet har varit mindre, men ändå bety-
dande. Jörn Svensson bröt 1965 staven över Hushållningssällskapens 
jordbruksstatistik 1865-1911 (HSB i BiSOS N, Jordbruk och boskaps-
skötsel, hädanefter HSB). Den statistik som tidigare presterats av präs-
terskap och länsförvaltning var knappast av bättre kvalitet. Vanligen har 
ganska grova korrektioner av statistiken, liksom antaganden om an-
vändningen av spannmål till djurfoder lagts till grund för skattningarna. 
Avseende HSB-perioden har som nyss nämndes, beräkningar av Bengt 
Holgersson (1974), som utmynnade i en slutsats att underskattningen i 
produktionssiffrorna låg kring 30 procent i vid 1860-talet och i stort sett 
var utraderad vid sekelskiftet, kommit till användning. Holgersson skat-
tade åkerarealen, med utgångspunkt i konsumtionen per konsumtions-
enhet av brödsäd (höstvete + höstråg), nettoexport, av råg och vete, lag-
ringsförluster och användning av de båda sädesslagen som foder. Den 
vägen kom han fram till en nettoproduktion av dessa sädesslag. Med 
hjälp av jordbruksstatistikens korntal och utsäde per arealenhet, som 
accepterades, kunde bruttoskörden, liksom arealen använd för dessa sä-
desslag beräknas. Därefter accepterades jordbruksstatistikens proport-
ioner mellan åkermark använd för olika växtslag, och sålunda kunde 
totala åkerarealen skattas. De möjliga svagheterna i skattningen ligger 
i antagandena om proportionen spannmål i kaloriförbrukningen (som 
nog borde varit högre i början av perioden än de 50 procent som räknas 
med för 1840193) och acceptansen av statistikens proportioner mellan 
brödsädesslagen och andra åkerväxter, just under en period (räknat från 
1840-talet) då oundvikligen havre- och vallodlingen växte starkt. 

Intressant är att Holgerssons metod öppnar för att gå längre 
bakåt.194 Han skattar brödsädesproduktionen bakåt ända till 1840, däre-
mot totala åkerarealen bakåt endast till 1865. Hans resultat stämmer väl 
med Hannerbergs uppfattning om utvecklingen under andra hälften av 
1800-talet, och faktiskt med statistikens uppgifter om nyodlingen: räk-
nar man bakåt från 1913 då arealen i statistiken var någorlunda korrekt 
och drar bort den registrerade nyodlingen, så hamnar man i ungefär 
samma serie som Holgerssons skattning ända bak till 1865.  
                               
192 Samma val, att avstå från nyssnämnda elasticitets-approach görs av Broadberry et al (2015), 
s. XXXIV, liksom exempelvis Olsson & Svensson (2010).  
193 Jfr Morell (1989). 
194 I princip var det vad tabellkommissionen gjorde i början av 1800-talet, när de märkte att de 
utsädessiffror som prästerskapet samlade in ledde till orealistiskt långa skördeskattningar. Man 
utgick från ett konsumtionsmedeltal, ett korntal och räknade så fram skördar och utsädestal 
baklänges, vilka inte var obetydligt högre än originalsiffrorna. Se t.ex. Gadd (2009).  
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Modifieringar av prästerskapets och länsförvaltningens siffror 
från ca 1820 gjorda redan av tabellkommissionen och av emigrations-
utredaren Gustaf Sundbärg, data från 1858 års finanskommitté samt 
uppskattningar av David Hannerberg (1941; 1971) med utgångspunkt i 
hans beräkningar, utifrån lantmäteriakter av areal och skörd i Närke från 
1600-talet fram till början av 1800-talet har varit viktiga när det gäller 
makroskattningar av jordbruksproduktionen. 

Hannerberg (1941), beräknade alltså åkerarealens omfattning i 
hela Närke från och med 1650-talet och fram till 1820 och med den 
utgångspunkten kombinerad med utsädesuppgifter, uppgifter om såtät-
het och korntal även spannmålsproduktionen (som han också utnyttjade 
tiondematerial för). Grundmaterialet var de storskaliga geometriska jor-
deböckerna som kom i två omgångar, från mitten av 1600-talet och 
strax före och runt sekelskiftet 1700, samt lantmäteriakterna från stor-
skiftet som gällde 1700-talets sista decennier. Dessutom utnyttjade han 
det häradsekonomiska kartverket, som gav data för åker (och ängs-) 
areal vid en viss tidpunkt, I Närkes fall slutet av 1860-talet. 

Metoden för Hannerbergs åkerarealsskattning gick ut på följande: 
Den totala landarealen antogs lika vid tiden för Ekonomiska kartan, ti-
den för 1600-talets geometriska jordeböckers och senare storskif-
tesakternas tillkomst. För EK-perioden kunde han räkna ut varje sock-
ens allmänna åkerprocent, alltså uppodlingsgrad. ”Partiella” åkerpro-
centen, uppodlingsgraden för på 1600-talet utmätta och senare storskif-
tade byar kunde uträknas både för dessa tidigare perioder och för EK-
perioden. Därmed kunde uppodlingsgraden och även totala åkerarealen 
för hela socknarna skattas för de tidigare perioderna, under antagande 
om att deras andel av hela socknens åker var lika vid alla tidpunkterna. 
Relationen mellan olika byars åkerandel enligt 1860 års karta användes 
således i skattningen av totala åkerarealen i de tidigare kartverken.195 
Även om hans undersökning egentligen bara sträcktes till 1820, så 
kunde den ju lätt byggas ut med informationen från häradsekonomiska 
kartan och utsträckas till mitten av seklet. För senare delen av 1800-
talet och det tidiga 1900-talet var hans skattningar mer impressionist-
iska, utgående från ekonomiska kartan, i viss mån BiSOS samt areal- 
och skördeuppgifter i SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913–1920, då 
årligen 1/8 av riket undersöktes långt mer omsorgsfullt än tidigare.196 

Flera andra undersökningar har i Hannerbergs efterföljd utgått 
från lantmäterihandlingarnas åkeruppmätningar, men modifierat meto-
den. Bruno Johnsson skattade t.ex. Västmanlands läns åkerareal vid 
                               
195 Hannerberg (1941). 
196 Hannerberg (1941); Hannerberg (1971).  
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1600-talets mitt, med utgångspunkt i karterade byars areal och hjälpva-
riabler korrelerade mot åkerarealen (främst utsädesuppgifter i 1630-ta-
lets utsädeslängder).197 Maths Isacson skattade åkerarealen By socken i 
södra Dalarna vid 1700-talets mitt, med utgångspunkt i jordgradering 
och arealuppgifter i en jordrevningsbok från 1753/54 som sammanfat-
tade vissa jordomfördelningar innan storskiftena i bygden kom i gång. 
För mitten av 1800-talet skattade han sockenarealen med utgångspunkt 
i lantmäterihandlingar med arealuppgifter från ett fåtal brukningsen-
heter. Bl.a. enheternas kolskatt användes som bestämmande variabel. 198 
Birgitta Olai (1983) använder, på liknade sätt som Hannerberg, geomet-
riska jordeböcker (i detta fall från 1640-tal), storskiftes- och lagaskif-
tesakter samt ekonomiska kartverket och arealuppgifter från 1938, för 
att räkna fram uppodlingsutvecklingen i Östgötasocknen Ekebyborna. 
Folke Karlsson (1976) använde skifteskarterade byars arealer för att 
studera nyodlingen i Kronobergs- och Jönköpings län. Uppodlingen 
med utgångspunkt i storskifte, laga skifte och Ekonomiska kartan avse-
ende Dals härad i Östergötland har även studerats av Peterson (1989), 
åkerarealens och produktionsutvecklingen i delar av Bohuslän studera-
des av Urban Herlitz (1988) och lantmäterimaterial användes även av-
seende Halland av Wiking-Faria (2009) respektive delar av Dalsland av 
Hallberg (2013). I sitt pågående infrastrukturprojekt (2022) skattar Lars 
Nyström och Erik Hallberg åkerarealen häradsvis i hela Sverige 1810 
och 1870 med utgångspunkt i lantmäteriakter från ett antal byar i varje 
härad och mantalet som hjälpvariabel (d.v.s. under antagandet att un-
dersökta byars andel av sitt härads åkerareal var lika stor som deras an-
del av häradets mantal). Svensson (1965) pläderar starkt för användning 
av lantmäteriuppgifter och den ekonomiska kartan som successivt un-
der sent 1800-tal och tidigt 1900-tal täcker växande delar av Sverige. 
Palm skattade, avseende 1570, och 1690 utsädet för större områden med 
utgångspunkt i utsädestal per gård eller mantal enligt ägobeskrivningar, 
tiondesättningsmaterial och indelningsjordböcker, vilka sedan räknats 
upp med hjälp av uppgifter om områdets totala gårdetal eller mantal 
(Palm 2013, ss. 19-25, 31-32; Palm 2012, ss. 8-14). Avseende 1630 räk-
nar han upp från uppgifter i geometriska jordeböcker och kompletterar 
med uppskattningar från boskaps- och utsädeslängder (Palm 2016, ss. 
37-39). 

En annan ingång, använd av mängder av forskare, däribland Hans 
Forssell (1872, 1884), Hannerberg (1941), Montelius (1962), Isacson 
(1979), Palm (1993), Leijonhufvud (2001), Myrdal & Söderberg 
                               
197 Johansson (1965). 
198 Isacson (1979), ss. 76-77. 
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(1991), Söderberg (1999), Palm (2012, 2013, 2016), Hallberg, Leijon-
hufvud och Palm (2016) är tionderedovisningen med vars hjälp skörden 
av de aktuella sädesslagen (och i något fall andra produkter) kan skattas. 
I regel begränsas användbarheten av att kronotiondet på de flesta håll 
från den karolinska perioden och några decennier in på 1700-talet blev 
fast och inte relaterat till skördeväxlingarna. I något fall, t.ex. i delar av 
övre Dalarna, som Söderberg undersökt, var tiondet rörligt betydligt 
längre.199 Dessutom har rörliga prästtionden, inklusive kvicktionden, 
som alltså avser djuraveln, registrerats i Skåne och kommit till använd-
ning i flera studier av Olsson och Svensson (t.ex. 2010) och Bohman 
(2010). Ett aber med tiondematerialet har ofta ansetts vara risken för 
underskattning i och med att bönderna hade intresse av att undanhålla 
skörd från beskattning, samt genom att en del egendomar var befriade 
från tionde. För tillfället räcker att konstatera att riskerna och olägen-
heterna med detta har beaktats, betraktats och behandlats på olika sätt 
av olika forskare. Tilläggas kan att tiondelängderna inte bara använts 
för att estimera totalskördens lite långsiktigare nivåer, utan även för att 
indikera skördeväxlingarna (Edvinsson 2009), vilket möjligen varit 
mindre problematiskt. 

Heckscher (1935; 1949) som hörde till dem som ansåg att skörden 
kraftigt underskattades i tionderedovisningen, baserade alltså sina pro-
duktionsskattningar för 1500- och 1700-tal på konsumtionsdata, utspis-
ningsstater, från kronans slott och gårdar samt en mängd privata gods. 
Utterström (1957) redovisar ytterligare sådant material och grundar sina 
relativt impressionistiska skattningar på det. Han kompletterade (lik-
som Heckscher och Leijonhufvud 2001) med mer direkta produktions-
relaterade räkenskaper från olika gods, liksom med skördeomdömen av 
växlande slag. Maths Isacson skattade emellertid åkerarealen i By 
socken 1680, med utgångspunkt i det då rörliga tiondet. Kronotiondet 
skulle som bekant utgöra en femtondel av skörden. Isacsons formel för 
uträknandet av besådd areal blev tiondet*15/korntalet/utsädet per tunn-
land.200 Linde använder samma metod för att skatta åkerarealen i Väst-
manlands län 1750, då dock bara 26 av 67 socknar hade rörligt tionde.201 

Ytterligare en ingång har varit att utnyttja bouppteckningar där 
uppgifter både om kreatursstock och utsäde finns (allmännare i vissa 
regioner än andra). Viktigast härvidlag är Gadds (1983) studie av Ska-
raborgs län, men metoden hade tidigare utnyttjats av Martinius (1970), 

                               
199 Söderberg (1999). 
200 Isacson (1979), ss. 73-76. Isacson laborerar med olika såtätheter, diskuterar utförligt korntal 
och eventuellt underslev i tiondet. 
201 Linde (2012), s. 79. Linde använder uppenbarligen korntal från 1802-20. 
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av Lars Herlitz (1974), som också studerade Skaraborg, senare avse-
ende Bohuslän av Urban Herlitz (1988), Östergötland av Peterson 
(1989), avseende Halland av Wiking Faria (2009), delar av Dalsland 
(Hallberg 2013) och av Linde (2012) samt Linde & Palm (2014) för 
hela Sverige omkring 1750 respektive 1810. Exempelvis Gadd relate-
rade kreatursstocken och utsädet i bouppteckningarna efter bönder, till 
de boupptecknade böndernas brukningsenheters mantal och kunde se-
dan använda mantalet som hjälpvariabel för att uppskatta hela häraders 
(eller andra områdens) kreatursstock och utsäde. Linde och Palm räk-
nade i princip upp utsädet från boupptecknade bondebruk med antalet 
bönder, utan att göra någon åtskillnad på storleken av bondebruken. 
(Särskilda tillägg gjordes för prästgårdar, säterier etc.). Emellertid var 
bouppteckningar med tydligt angivet utsäde ovanliga i Mälardalen, var-
för andra metoder måste tillgripas där. För Uppsala län använde Linde 
1750 material från tiondesättningen, för Västmanlands län, skattningar 
utifrån rörliga tionden, enligt ovan.202 För 1810 utnyttjades schablon-
mässiga antaganden om antalet tunnland åker per mantal utifrån spridda 
uppgifter, bl.a. i topografisk litteratur.203 Bouppteckningarna har varit 
ett avgörande material också i den brittiska forskningen.204 

Officiella” nationella skördeomdömen för senare hälften av 1700-
talet och hela 1800-talet finns återgivna på flera håll.205 Flertalet fors-
kare har ansett att de åtminstone före sekelskiftet 1800 är av tvivelaktigt 
värde.206 Bl.a. har det inte varit helt klart vad de grundades på: en möj-
lighet är prisuppgifter på vissa spannmålslag i vissa delar av landet, en 
annan är de lokala skördeomdömen och korntalsuppgifter som förekom 
på olika håll. 

Sedan 1774, alltså strax efter de förödande missväxterna i början 
av 1770-talet, anmodades församlingsprästerna göra skördeomdömen 
på en särskild sida i de mortalitetstabeller som församlingsvis insamla-
des till Tabellverket från 1749. Det var strikt kvalitativa omdömen, men 
viss trovärdighet hade de, eftersom prästerna själva oftast var jordbru-
kare och uppbar tionde från församlingens producenter.207 1802 blev 
dessa rapporter åtskilligt mer detaljerade. Prästerna ålades nu ge siffer-

                               
202 Linde (2012), ss. 63-64, 79. 
203 Linde & Palm (2014), ss. 117-119, 136. 
204 Se t.ex. Overton (1979); Overton et al (2004); Campbell & Overton (1993); Broadberry et 
al (2015), ss. 84-86.  
205 Se t.ex. Hellstenius (1871), SCB 1959, ss. 31*–33* samt tabell E12, s. 44; Brolin (1954), ss. 
427–431. 
206 Brolin (1954), ss. 430–435; Utterström (1957, I), ss. 187–193. 
207 Brolin (1954), s. 432. 
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uppgifter och fram till 1820 underrätta om utsädet av olika grödor, are-
alen ”öppen jord”, korntalen för de viktigare grödorna samt mängden 
av olika kreatursslag i församlingen.208 

Dessa utsädes-, åkerareals-, korntalsuppgifter och boskapsuppgif-
ter redovisades i de sockenvisa befolkningsstatistiska tabellerna (av 
Tabellkommissionen sammanfogade till prosterier och stift), samt i 
form av länssammandrag över skördevolymer och boskapsstock i SCB 
(1949). Uppgifterna har betraktats med misstro, åtminstone vad de ab-
soluta talen angående arealerna öppen jord och antalet kreatur beträffar. 
Redan det tidiga 1800-talets tabellkommission uppskattade att utsäde 
och skörd underskattades med cirka 35 procent.209 Sundbärg reviderade 
också uppskattningarna i Emigrationsutredningen.210 Hannerberg visade 
att de åkerarealer som kunde beräknas utifrån storskiftesmaterialet, för 
Närke inte var förenliga med prästerskapets utsädes- och arealuppgifter. 
Han räknade med att faktiska åkerarealen bör ha varit dubbelt så stor 
som enligt prästerskapet. Senare antog han i sin åkerarealsskattning för 
1800-talet att samma underskattning gällde på riksnivå. Herlitz och 
Gadd visar, på motsvarande sätt, att utsädet enligt prästerskapet var 
svårt underskattat jämfört med vad bouppteckningsdata avslöjade om 
utsädesvolymer och därmed indirekt besådda arealer.211 Särskilt gällde 
detta det expansiva havreutsädet. Urban Herlitz (1988) kom emellertid 
fram till att överensstämmelsen mellan de utsädes- och arealuppgifter 
prästerskapet gav och de som kan framräknas ur skiftesakter var relativt 
god, avseende de delar av Bohuslän han studerade. Gadd konstaterar att 
utsädes- och skördeproportionerna mellan länen som kan framräknas ur 
prästerskapets statistik var realistiska, liksom proportionerna mellan ut-
sädet av olika växtslag.212 De lokala korntalen bör också ha haft viss 
trovärdighet, stärkt av prästens församlingskännedom, men eftersom 
pålitliga utsädestal saknades, blev det omöjligt för de samtida myndig-
heterna att komma till rimliga slutsatser om skördarna. 

1820 flyttades den lokala statistikuppbörden över till länsmännen 
som via kronofogden rapporterade till landshövdingen. Denna rappor-
tering ligger alltså till grund för redovisningen i landshövdingarnas 
femårsberättelser, medan originalet, länsmansrapporterna i varierande 

                               
208 Uppgifterna finns bevarade i respektive församlings kyrkoarkivs mortalitetstabeller, men 
sockenuppgiftera finns också digitalt tillgängliga i de prosterisammandrag av mortalitetstabel-
lerna (Riksarkivet, Tabellkommissionen, E 3 B. 
209 Gadd (1999), s. 32. 
210 Se också Sundbärg (1895). 
211 Hannerberg (1941); Hannerberg (1971), Herlitz (1974); Gadd (1983), s. 99. 
212 Gadd (1999), ss. 32–33. 
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grad bevarats i kronofogdearkiven. I själva verket hade länsförvalt-
ningen redan 1799 ålagts samla in skörderapporter från tre tidpunkter. 
Prognoser efterfrågades från juli och augusti och skördedata skulle in-
sändas i oktober. Sommarrapporterna var inte särskilt säkra, eftersom 
en lovande skörd kunde förstöras av sensommarregn och de samlades 
inte längre in efter 1858.213 

Även om korntalsuppgifterna var trovärdiga så kvarstod att de var 
svåra att säkert väga samman till regiondata om utsädesredovisningen 
var bristfällig. Gadd såg för sitt undersökningsområde att där länsmän-
nens redovisning överlappade prästerskapets, så var korntalen enligt 
länsmansredovisningen högre. Han menar med detta som grund, att 
prästernas uppgifter underskattade korntalen.214 

De äldre skördeomdömena kan antas ha prickat in svåra missväx-
ter och verkligt ymniga skördar men samma problem vidlåder i ännu 
högre grad dem. Det är möjligt att de ibland gick tillbaka på korntal, det 
är också möjligt att de som avgav de ursprungliga omdömena på lokal 
nivå kan ha uppfattat situationen olika, så att lika skördar bedömdes 
olika. Dessutom var vägningsproblemen ännu värre här. Uppgifterna 
bygger på någon form av lokala eller regionala data. Om skördeutfallet 
var olika i två regioner eller för olika grödor (de allmänna skördeom-
dömena gällde alla grödor sammantaget, och vår och höstsäd utföll ofta 
olika samma år215) måste det sammanvägas med den relativa mängden 
utsäde i de båda fallen. Det är oklart hur detta gick till och framför allt 
är det ju känt att utsädestalen för riket som helhet – och dess olika delar 
i de uppgifter som tabellkommissionen tog fram – utgjorde grava un-
derskattningar.216 I själva verket finns inte i den officiella statistiken 
alltigenom säkra uppgifter om utsädet tidigare än från slutet av 1800-
talet.217 Så långt fram finns alltså potentiella problem med sammanväg-
ningen av de lokala skördetalen. 

Vad beträffar 1800-talets senare del har flertalet forskare efter 
Jörn Svenssons källkritiska insats skytt jordbruksstatistiken i i Bidrag 
till Sveriges Officiella Statisk, N Jordbruk och boskapsskötsel (HSB) 

                               
213 Hedqvist (1999), ss. 141-143. 
214 Gadd (2009). 
215 Se kvalitativa skördeutfall för olika grödor i Utterström (1957, II) bilaga 1, ss. 429-444. 
Brolin (1954) gav fog för misstanken att allmänna skördetal för riket i slutet av 1700-talet ibland 
grundades på priser alternativt skörd av råg i östra Mellansverige.  
216 Gadd (1999), ss. 32–33. 
217 Inte ens då är utsädesuppgifterna säkra för alla områden. Se Svensson (1965). 
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1865–1911 som pesten.218 Wiking Faria (2009) avfärdar HSBs siffror 
som tagna ur luften och visar för Hallands del att inte ens de senaste, 
från 1911, justerats på sätt som gjorde dem rimliga och överensstäm-
mande med den strax därefter publicerade ekonomiska kartan. Hallberg 
(2013) visar på likande betydliga brister. Vad Svensson (1965) visade, 
var att ingångsvärdena avseende åkerarealen och utsädesvolymerna på 
1860-talet var för låga och att sedan successiva justeringar gjorde att 
ökningar av t.ex. åkerarealen inte kan skiljas från registreringsförbätt-
ringar. Han urskilde fyra olika insamlingsmetoder. Enligt den första 
samlades årliga uppgifter in på lösa boliner, från sockenrepresentanter. 
Det rörde sig uppenbart om svagt grundade skattningar, i vissa fall 
kunde de ha kartor som grund. Efter reformen 1870 gjordes i många län 
(egentligen hushållningssällskapsdistrikt) ”fullständiga” uppgiftssam-
lingar för mindre områden, med vissa årliga mellanrum. Denna andra 
insamlingsmetod gav uppgifter av bättre kvalitet, men gjordes fortfa-
rande utan att kartor och egentliga inventeringar tillgreps. På sina håll 
utvecklades detta till metod 3, enligt vilken insamlingen ombesörjdes 
av lantmätare eller hushållningssällskapens reseombud och baserades 
på kartmaterial. Det måste då förstås framhållas att en del kartor, t.ex. 
laga skifteskartor, kunde vara några decennier gamla och inte återgav 
tillväxten därefter i åkerarealen. Slutligen blev det i vissa län vanligt att 
länsagronomen eller hushållningssällskapets reseombud kompletterade 
och justerade kartinformationen genom lokala besök i byar och på egen-
domar. T.ex. för Västmanlands del konstaterades 1879 att en inte ovä-
sentlig markareal som tidigare inte redovisats som åker, därefter redo-
visades som sådan.219 Den avgörande skillnaden i kvalitetshänseende 
låg ändå mellan de två första och de två sista metoderna. 

Tabellvärden grundade på de första två metoderna kan rimligen 
förkastas om man vill spegla t.ex. areal- eller utsädesutvecklingen. De 
två senare metoderna genomfördes i vissa fall bara vid enstaka tillfällen. 
Typiskt blev från 1870-talet, att en del av respektive län (vissa socknar, 
något härad eller fögderi) undersöktes varje år, enligt ett rullande 
schema. Torstuna socken (och hela Väsby fögderi) i Västmanlands län, 
undersöktes t.ex. 1873 (av lantmätare, metod 3), 1879 (länsagronomen 
metod 4) och 1894 (länsagronomen metod 4). Andra år undersöktes 
andra socknar, härader eller fögderier. Över tid fanns en klar tendens att 

                               
218 Vanligen refereras bara till BiSOS N när man använder Hushållningssällskapens berättelser, 
men BiSOS N innehöll från och med 1874 även en annan serie nämligen länsvisa årsväxtberät-
telser vilka inte gick tillbaka på Hushållningssällskapens, utan på länsförvaltningens berättelser. 
De bör skiljas åt. 
219 HSB, Västmanlands län 1879, titelbladet. Jag återkommer till just detta fall i avsnitt 16.3.2. 
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insamlingsmetoderna förbättrades, allt fler länssällskap gick över till 
metod 3 eller 4 vilket egentligen inte gör serien mindre oproblematisk: 
en arealökning kom att bero av dels minskad underregistrering, dels av 
verklig tillväxt och proportionerna dessemellan kunde inte bestämmas. 
Som Svensson påpekade, användes dessutom metod 1 ända fram till 
1911 i t.ex. Östergötlands och Skaraborgs län, medan metod 2 användes 
ända till 1911 i Jönköpings- och Södermanlands län. För vissa län, 
torde, således, precis som t.ex. Wiking Faria ansett, HSBs uppgifter 
vara värdelösa när det gäller att spegla jordbruksutvecklingen.220 

Där övergång skedde till mer eller mindre återkommande mer 
noggranna lokalundersökningar, utnyttjades i den publicerade statisti-
ken (HSB BiSOS serie N 1865-1911) uppgifter från dessa undersök-
ningar i regel ända fram till nästa lokalundersökning gjorts. I Torstunas 
(eller hela Väsbys fögderi) fall användes således 1873 års uppgifter 
även i den tryckta statistiken för 1874-78, 1879 års uppgifter användes 
år från år ända till 1893, då en ny undersökning genomfördes av läns-
agronomen. Därefter användes dessa uppgifter ända fram till BiSOS 
slutår 1911. Det är således inte nödvändigtvis så, att 1911 års siffror i 
den publicerade statistiken är bättre än tidigare års för den enskilda 
socknen, häradet eller fögderiet. Dessutom: i de årliga länssammandra-
gen användes för respektive fögderi den senaste lokalundersökningens 
värde och på länsnivå ledde det således till en eftersläpning. En konti-
nuerlig stegring i åkerarealen i länssammandragen (och rikssamman-
dragen) är därför, som Svensson visat, en kombinationseffekt av en 
gradvis förbättrad registrering och en faktiskt, verklig arealökning. 
Möjligen kan man säga att värdena blivit mer realistiska när lokalun-
dersökningscykeln gått genom hela länet och alla socknar lokalunder-
sökts en gång. I den meningen torde t.ex. för Västmanlands läns del, 
uppgifterna från omkring sekelskiftet vara som bäst, eftersom då (med 
ett undantag) alla socknar lokalundersökts någon gång under en tioårs-
period. I den meningen är även 1911 års uppgifter i län där lokalunder-
sökningsmetoder tillämpades, bättre än uppgifter som är avsevärt äldre. 
Men för att de verkligen ska vara rimligt bra, måste, om det är åkerare-
alen frågan gäller, odlingsaktiviteten under den senaste lokalundersök-
ningscykeln vara relativt obetydlig, annars hinner ju åkerarealen i de 
tidigast undersökta områdena växa påtagligt, varvid undersökningsre-
sultatet blir inaktuellt, innan de sista områdena i cykeln undersökts och 

                               
220 Dock gjordes från och med 1882 en rad lokalundersökningar av olika socknar i Hallands 
län, både av lantmätare och hushållningssällskapens reseombud, d.v.s. rimligen metod 3 eller 
4. Se Svensson (1965), ss. 307-308. 
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samtliga delar av länet kan sammanfattas med grund i den senaste lo-
kalundersökningen. 

Ännu mer komplicerat blir det om man undersöker vissa grödor 
(eller för den delen djurslag, för lokalundersökningsstrategin användes 
i kreatursstatistiken också). Vi vet t.ex. att blandsädesodlingen ökade 
språngartat på vissa håll, framför allt i Uppsala län, medan t.ex. korn-
odlingen minskade i omfattning, liksom antalet oxar och får. Efterslä-
pande data kan således ge såväl för låga som för höga tal.221 Svensson 
menar att korrigeringarna under 1870- och 1880-talen var så omfat-
tande, att sammanvägningar av större områden inte kan göras för tidi-
gare perioder än 1890-talet. Jag har försökt utveckla en metod för att 
trots allt göra detta, men man måste släppa ambitionen att nå årsvisa 
förändringar för större områden.  

Svenssons slutsats var att uppgifterna om åkerareal och utsäde av 
olika grödor i HSB inte kunde läggas till grund för en analys av jord-
bruksutvecklingen, åtminstone inte före 1890-talet. Andra källor måste 
tillgripas. Svensson menade dessutom att odlingsexpansionen avbröts 
långt tidigare, på 1870-talet, än vad statistiken antyder, och drog slut-
satsen att jordbruket hamnade i en djup depression. Den avsåg spann-
målsodlingen, men den expansiva mejerinäringen kunde enligt Svens-
son inte i tid kompensera för detta. Särskilt menade han att det mesta 
tydde på att havreodlingen expanderade långt före 1890-talet och att 
mejeridriften ännu inte kunde sörja för havreefterfrågan i riket som be-
hövdes när exporten börjat gå ner. Jordbruksdepressionen kunde även 
kopplas till utvandringen.222 

                               
221 Man kan, avseende Uppsala län, konstatera att åkerarealen enligt de 1913-20 utförda lokal-
undersökningar (för vilka medianåret således var 1916) var fem procent högre än enligt HSB 
1910. Det är en stor skillnad, snarast motsvarande en ökningstakt som var förhanden runt 40 år 
tidigare, inte vid 10-talet, då nyodlingen antas ha avstannat. Det tyder på att även 1910 (och 
1911) års siffor är underskattade med några procent. Det är naturligtvis möjligt att vidimera 
detta genom att jämföra åkerarealen enligt 1913 års lokalundersökningar, med arealen för 
samma områden enligt HSB 1911. För Västmanlands läns del, kan åkerarealen enligt HSB 1911 
jämföras med den som framgår av ekonomiska kartan 1910-14. Enligt HSB 1911 var åkerare-
alen då 153 162 ha, vilket var 95 procent av arealen enligt EK (159 875 ha). Som Svensson 
visar var täckningen 1911 mycket olika i olika härader vilket berodde på hur nära inpå 1911 en 
ny lokaundersökning genomförts. I Våla härad i Västmanlands län var åkerarealen enligt HSB 
1911 t.ex. bara 76 procent av EKs areal. Svensson (1965), s. 269. För Halländska exempel, se 
Wiking Faria (2009). 
222 I en kritisk anmälan Svenssons avhandling menade Jörberg (1967) att författaren misslyckats 
med att rekonstruera jordbruksstatistiken och att de delvis korrekta uppgifterna genom mer kon-
sekvent statistisk urvalsmetodik trots allt kunnat utnyttjas för att belysa utvecklingen. Jörberg 
vände sig – liksom flera andra forskare – mot Svenssons slutsats om jordbrukets depressiva 
tendens som han menat sig påvisa genom att visa att jordbruksstatistiken” optimistiska” ten-
dens, utvisande längre pågående odlingsexpansion än som reellt förekommit: övergången till 
animalisk produktion innebar faktiskt att jordbrukssektorn kom ut väl vad gäller terms of trade 
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Det förtjänar att påpekas att det – åtminstone i Uppsala och Väst-
manlands län – där lokalundersökningsmetoderna (metod 3 och 4) till-
lämpades från 1875 respektive 1873, inte bara var åkerarealen och ut-
sädesuppgifterna som för lokalundersökta områden framskrevs år efter 
år223. Samma gäller uppgifterna om äng, skog, betesmark, impediment, 
uppgifterna om antalet brukningsdelar av olika storlek, liksom uppgif-
terna om antalet jordtorp och som redan nämnts uppgifterna om mäng-
den boskap. I stort sett var det, förutom kvalitativa omdömen om skör-
dens kvantitet och kvalitet mm., bara uppgifter om gjorda markförbätt-
ringar, nyodlingar och skördevolymer som angavs med årligen väx-
lande värden för alla delområden i de län där lokalundersöknings-
metoderna användes. Skörden var emellertid en beräkning utifrån sock-
envisa (stela) och vanligen åtminstone ett år gamla utsädesvolymer och 
sockenvisa korntalsuppgifter som kom från länsmännen. 

Slutsatsen är att HSB-uppgifterna går att utnyttja med urskillnad. 
Lokalundersökningsåren är uppgifterna direkt användbara för de områ-
den som då undersökts och genom urvalsmetodik är det möjligt att 
spegla utvecklingen för större områden. Jag tror dock inte, statistiken 
duger för en kontinuerlig konjunkturell analys av arealer och utsädes-
volymer (och det är egentligen den viktigaste kontentan av Svenssons 
källkritik). Snarare medger lokalundersökningsåren ytterligare kon-
trollpunkter som underlättar analys av den långsiktiga utvecklingen un-
der 1800-talets lopp, där arealer i övrigt beräknats från de två (eller i 
vissa fall tre) skiftesperioderna, för distinkta områden ofta relativt av-
gränsade i tid, samt ekonomiska kartverkets uppgifter (som för olika 
bygder kan gälla allt från 1860-talet till 1920-talet). 

* 
I den produktionsskattning som görs i kapitel 6-12 utgår vi vad växt-
produktionen anbelangar från lantmäterihandlingar, men även från of-
ficiell statistik, dels den s.k. präststatistiken (1802-20) som ger utsädes-
proportionerna, dels landövningarnas berättelser, dels hushållningssäll-
skapens statistik i BiSOS, dels SOS. Statistik från Finanskommitténs 
insamlingar avseende 1858 används också. Tillvägagångssättet framgår 
i detalj i metodappendix, kapitel 16. 

                               
visavi andra sektorer mot 1800-talets slut. Jfr referat, diskussion och analys utifrån Dalsländska 
förhållanden i Hallberg (2013), ss. 153-181. 
223 Obetydliga förändringar utan koppling till lokalundersökningar förekom ibland.  
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4.6. Frågeställningar och hypoteser 
Syftet med den här studien är att mäta produktions- och produktivitets-
utvecklingen i jordbruket i Uppsala och Västmanlands län ca 1750-
1920. Vi vill finna eventuella mönster i tillväxtkurvan och fastställa när 
tillväxten var som starkast, d.v.s. när (och om) något som med ovan 
accepterade definition kan betraktas som en agrar revolution timade. Vi 
vill också studera hur de förändringar som gav tillväxt gick till. Närmast 
gäller det nyodlingen och införandet av växelbruket. 

För att mäta produktionen börjar vi med att fastställa åker- och 
ängsarealens utveckling. Det ger alltså mått på nyodlingen, vilket är in-
tressant i sig, eftersom den är en central komponent i den agrara revo-
lutionen. Nästa steg blir att fastställa utsädesvolymer och besådda are-
aler. Härigenom kommer man åt odlingssystemets transformation. 
Därpå används avkastningstal (korntal och hektaravkastningstal) för att 
beräkna skörd av olika grödor (inklusive hö från ”naturliga” ängar). Det 
ger bruttoproduktionen från växtodlingen, vilken sammanfattas i skör-
deenheter. Nästa steg är att uppskatta kreatursantalet och kreatursav-
kastningen för att landa i en beräkning av den animaliska produktionen 
(som inte bara gäller livsmedel utan t.ex. även ull och hudar). Slutligen, 
i kapitel 11 sammanvägs den animaliska nettoproduktionen och nettot 
av växtproduktionen, i energitermer (bara livsmedelsproduktionen) re-
spektive värdetermer. Därpå kan areal- och arbetsproduktivitet mätas 
och ett svar på frågan om den agrara revolutionens datering, innebörd 
och eventuellt förklaringar kan resoneras fram.  

En delfråga blir aktuell här och det gäller proportionerna mellan 
den animaliska produktionen och växtproduktionen. Hur förändrades 
de över tiden? Detta kan mätas på flera sätt. Ett uppenbart sätt är att se 
till hur markanvändningen förändrades: inriktades den på humanfödo-
produktion (av växtenergi) eller på foderproduktion? Ett annat är att 
helt enkelt jämföra hur produktionsvolymen (i värde- eller energitermer 
utvecklades mellan de två huvudsakliga produktionsgrenarna. Ytterli-
gare ett är att se till hur djurtätheten (alltså i förhållande till arealen 
åkermark) utvecklades. 

Ytterligare en fråga gäller de i kapitel 3 diskuterade ekologiska 
obalanserna som hävdas ha kunnat uppkomma i samband med särskilt 
de tidiga faserna i nyodlingen, som antas ha varit inriktad på ökning av 
spannmålsproduktionen. Indikatorer på sådana behandlas i kapitel 14. 

Förklaringar söks till tillväxtmönstret. Produktionsutvecklingen 
och produktionskompositionen kommer att ställas mot två förklarings-
faktorer: marknad för jordbruksprodukter, direkt manifesterad i pris- 
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och konjunkturutveckling, dels institutionella förändringar, närmast 
storskiftets och laga skiftes betydelse för utvecklingen. I kapitel 5 stu-
deras hur den huvudsakliga intensifieringen av jordbruket under peri-
oden gick till. Det undersöks alltså vad nyodlingen egentligen innebar, 
vilka grödor som odlades på nyodlingarna och frågan ställs om det finns 
något samband mellan den intensifiering nyodlingen innebar och den 
som växelbruket innebar. 

Utvecklingen av ett antal variabler kommer att studeras avseende 
olika subregioner i de båda länen, i huvudsak ren slättbygd, skogsbygd 
och bergslagsbygd. Det är av värde när drivkrafter till utvecklingen på 
länsnivå analyseras. 

Mot bakgrund av forskningsöversikten i kapitel 3 kan följande 
hypoteser, som svarar mot konkreta frågor, ställas upp. De många hy-
poteserna hjälper oss avgöra om och när en agrar revolution äger rum 
(nr 1-15). Några av dem hjälper oss avgöra denna revolutions tekniska 
innehåll (nr 3-7, 9), några fokuserar på de ekologiska konsekvenserna 
av omvandlingen (nr 10-12), några fokuserar på frågan om marknadens 
prissignaler eller institutionella förändringar (skiften) driver på utveckl-
ingen (16-18) och några slutligen knyter omvandlingens intensitet till 
de topografiska förhållandena (nr 2 och nr 19). 

1. En omfattande nyodling förekom framför allt från och med ti-
digt 1800-talet och fram till 1870-talet, då den planade ut. 

2. Nyodlingen var svagare än den genomsnittligt var i Sverige un-
der motsvarande period. 

3. Fram till omkring 1860 inriktades nyodlingen framför allt på 
ökad spannmåls- och potatisproduktion. 

4. Även under den tidiga nyodlingsfasen naggades det faktiska 
tvåsädesssystemet i kanten genom (temporär) uppodling av 
ängsmark och odling av vissa grödor på trädan. 

5. Efter 1860 innebar nyodlingen i växande grad transformation 
av odlingssystemet bort från traditionellt tvåsäde, mot allt 
större inslag av växelbruk, med fokus på foderväxtodling på 
åkern. 

6. Ängsmarken minskade successivt och snabbt som en spegel-
bild av tillväxten av åkermark. 

7. Allt större del av åkermarken inriktades på produktion av 
humanföda, fram till ca 1860, sedan vändes denna trend och 
alltmer av jordbruksmarken användes för produktion av kre-
atursfoder. 

8. Livsmedelsproduktionen per capita ökade påtagligt, särskilt 
mot slutet av perioden. 



 109

9. Animalieandelen av jordbruksproduktionen (i värde- och ener-
gitermer) sjönk fram till omkring 1860, men steg därefter. 

10. De ekologiska obalanserna skärptes fram till omkring 1850. 
Detta manifesterades av att a) arealen ängsmark i förhållande 
till arealen besådd åkermark sjönk; b) fodertillgången per kre-
atursenhet mätt i skördeenheter sjönk; c) antalet kreatur (ne) 
per ha besådd åkermark sjönk; d) mängden dragdjur i förhål-
lande till antalet produktionsdjur ökade; e) hektaravkastningen 
av grödor på åkern sjönk.  

11. De ekologiska obalanserna minskade efter 1860. Detta manife-
sterades av att a) minskningen av arealen ängsmark i relation 
till arealen åkermark avtog; b) fodertillgången per kreaturs-
enhet mätt i skördeenheter ökade; c) antalet kreatur (Ne) per ha 
besådd åkermark ökade; d) mängden dragdjur i relation till an-
talet produktionsdjur minskade: e) hektaravkastningen av grö-
dor på åkern steg.  

12. Antalet oxar per 100 hästar steg under några årtionden vid mit-
ten av 1800-talet, men sjönk på lång sikt. Det kan ha varit en 
anpassning till relativ foderbrist.  

13. Arealproduktiviteten steg under hela undersökningsperioden.  
14. Arbetsproduktiviteten steg inte fram till omkring 1850. 
15. Arbetsproduktiviteten steg påtagligt från och med 1800-talets 

sista tre decennier. 
16. Marknadsutvecklingen avspeglad i prisutvecklingen var sty-

rande för nyodling och produktionsutveckling, vilket innebar 
intensifierad expansion av nyodling under Napoleonkriget ca 
1800-1815; Krimkriget och perioden därefter (1850-tal) samt 
efter 1870. Produktionsutvecklingen efter 1870 betingades av 
den växande efterfrågan på mejeriprodukter och den accelere-
rade höjningen av animaliepriserna relativt spannmålspriserna. 

17. Nyodlingen intensifierades i storskiftets efterföljd, d.v.s efter 
ca 1770.  

18. Nyodlingen intensifierades i laga skiftets efterföljd, d.v.s. efter 
omkring 1840. 

19. Nyodlingen och produktionstillväxten var mer omfattande i 
skogs- och bergslagsbygder än den var i rena slättbygden. 
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5. Tvåsädet, den transformativa nyodlingen 
och dess förutsättningar 

Nyodlingen, som innebar en intensifiering av utnyttjandet av jordbruks-
marken var alltså ett centralt element i den agrara revolutionen i Sve-
rige. Ett annat, var införandet av växelbruk. I den undersökta regionen 
innebar det att tvåsädet, som dominerade överallt utom i Bergslagsom-
rådet i nordvästra Västmanlands län i en utdragen process ersattes med 
6-8-åriga rotationer, där trädan spelade liten roll och där fodersäd 
(vårsäd) och vallväxter hade stor betydelse.  Projektet har arbetat med 
en grundläggande hypotes, att dessa element, nyodlingen och över-
gången till växelbruk hänger samman. I detta kapitel ska detta samman-
hang utredas.  

5.1. Tvåsädet, lindbruket, den transformativa 
nyodlingen och växelbrukets framväxt 
Det har antytts att nyodlingen i sig förändrade det tvåsädesystem som 
var förhärskande i de båda länen under 1700-talet. Tvåsädet, eller två-
skiftesbruket som – med undantag för ett antal bergslagssocknar i nord-
västra Västmanlands län – ansetts ha varit förhärskande i de två här un-
dersökta länen ända fram till att växelbruk med oftast sjuåriga rotationer 
med stort inslag av vallodling infördes på bred front, innebar i sin öst-
svenska tappning stereotypiskt att byns åker var delad i två ungefär lika 
stora gärden, varav det årligen växlade vilket som var besått (i säde) 
respektive lades i träda (i träde). Dessa två åkergärden var separat häg-
nade, så att boskap stängdes ute när grödan växte, men kunde släppas 
in på det gärde som inte bar växande gröda. I varje åkergärde hade varje 
jordägare i byn ett antal tegar (efter storskiftet ”skiften”) som ägdes och 
brukades enskilt. Men brukningstiderna var gemensamma för byn och 
efter skörd förvandlades bruket till kollektivt då byns boskap fick beta 
stubben på hela gärdet; det fanns ju inga stängsel mellan tegarna (open 
fields). Dessutom fanns typiskt sett ett eller flera särhägnat(de) ängs-
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gärde(n), där boskapen kunde släppas på efterbete efter byns gemen-
samma (eller i varje fall på gemensam tid utförda) slåtter. Birgitta Olai, 
storskiftets främsta historiker, kallar de separata ängsgärdena för odal-
ängen. Det var alltså den mark som ”av gammalt” disponerades för slåt-
ter och foderproduktion. Åkern inom åkergärdena kallar hon för odalå-
kern.224 

Så perfekt och simpelt var det inte alltid. Inom varje åkergärde 
kunde för det första finnas flera ”åkerskiften”. Inom dessa hade bydelä-
garna sina separata ägda tegar eller skiften. Det kunde möjligen t.om. 
finnas fler åkergärden än två. Likaså fanns kanske fler ängsgärden. In-
sprängd i utmarken kunde finnas stora utmarksängar, till exempel ett 
kärr som regelbundet slogs. Här kunde också finnas uppodlade åker-
lyckor, ofta var det byns torp som stod för dessa. I och med att utmarken 
skiftades (antingen tidigare på 1700-talet eller, vid ett senare separat 
storskifte), privatiserades den och gjordes därmed lättare tillgänglig för 
uppodling. Sådan privatisering av utmarken inom ramen för storskiftet 
kunde bli beständig, eftersom det i laga skiftesstadgan av 1827 fanns en 
passus som sade att skog som skiftas genom storskifte, skulle bestå så 
delad, trots laga skifte, om inte alla bydelägarna enades om omskift-
ning. 

 I gränslandet mellan åkergärde och utmark kunde finnas vretar, 
nyupptagna markstycken, som kanske först tjänstgjorde som bete eller 
för slåtter, men som ”blev” åker. Dessutom fanns i åkergärdena mer 
eller mindre omfattande inslag av vad som måste betraktas som ängs-
mark. Det kunde vara större impediment av olika slag, t.ex. bäckravi-
ner, dikesrenar eller steniga backar men det kunde också röra sig om 
slätare gräsmark. I regel kallade lantmätarna i Mellansverige dessa 
ängsinslag i åkergärdet för lindor.225 Olai talar, som nämnts, i stället om 
gärdesäng. Gärdesängen eller lindorna följde tvåsädesrytmen för det 
åkergärde de låg inom.226 När gärdet var i säde tullades gärdesängen på 
hö, när gärdet var i träde så betades den. Pehr Jansson i Mälby i Vittinge 
nämner i sin dagbok regelbundet mängden gärdeshö som bärgas t.ex. 
5/8 1797: ”ett lass giärdshö”. Det brukar röra sig om ett à två lass, me-
dan hushållet totalt bärgade 30-talet lass hö. Någon gång är han än mer 
konkret och nämner: ”slog vi Lindarne i Lissel-gärdet och fick där lass 
hö i stallet”, 1797 nämns lite svårtolkat att ”Iärdes-Lindarne den 3:a å / 
                               
224 Se resonemangen om dessa begrepp i Olai (1983), ss. 107-116. Angående tvåsädet, se Spor-
rong (1997) och Lägnert (1955,1). 
225 Om de kallades slog eller slogar, vilket inte sällan hände, måste slutsatsen dras att de åt-
minstone vid tillfället betraktades rätt och slätt som slåttermark.  
226 Olai (1983) ang. utmarksängar och utmarksåker, ss. 144-147 Ang. gärdesäng, ss. 112-113 
samt Olai (1987) s. 80. 
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2 lass”.227 Även Olof Jansson i Öster Tullsta i Kila redovisar i sin dagbok 
årligen 1802-37, smärre mängder gärdeshö.228 

En i litteraturen ofta omnämnd modifikation av tvåsädet var att 
man, åtminstone från mitten av 1700-talet sådde ärtor, bönor och rovor 
på trädan, och senare, från tidigt 1800-tal även använde trädan för po-
tatis och klöver, ibland timotej. ”Odlad” äng förekom också i termino-
login.229 I landshövdingarnas femårsberättelser (LHB) omtalas detta av-
seende båda länen alltifrån 1822. Ifrån Västerås Norra fögderi nämns i 
berättelsen för 1817-1822 att nästan all ärtsådd skedde på trädan.230 
1828 nämns för länet som helhet att ”även ibland allmogen begagnas 
trädesjorden skiftesvis till plantering av Potates, Rofvor och Ärter”.231 
1843 sägs att klöver sås i nästan alla socknar och att betydande mängder 
klöver och timotej skördas årligen, viket minskat foderbristen. 1855 
sägs att odlingen av klöver och timotej har tilltagit. I Uppsala län nämns 
1822 (s. 7) att ärter, rovor och bönor sås på trädan. Potatis sätts i täppor, 
trädgårdar och på trädan. 1837 och 1842 upprepas att ärter, lite bönor 
och ibland potatis sås/sätts på avskild del av trädan. Samma nämns 
1847, men då tilläggs att även klöver sås på trädan. I det sockenvisa 
primärmaterialet till Finanskommittén 1858 noteras för flertalet sock-
nar i båda länen att potatis, ärter, klöver mm såddes på trädan.232 Det är 
rimligt att tro, att potatisen som också börjat förekomma i prästerskap-
ets utsädesredovisning från några år in på 1800-talet233, företrädesvis 
inte sattes på den ordinarie besådda åkern, utan på trädan. Samma gäller 
ärterna. 

I Vittingedagboken, författad 1795-1813 av Pehr Jansson i Mälby 
nämns varken klöver eller timotej. Däremot nämns rovor. Pehr berättar 
dessutom varje år var ärterna såddes. 1795 var det exempelvis på ”lä-
åkrarne, 1796 ”på åkren åfvan vägen vid Norrgården”, 1797 ”på öfra 
änden på Storåkrarne” osv. Det framgår aldrig att ärterna specifikt sås 
på trädan, däremot är det tydligt att de inte såddes på samma plats år 
efter år. Efter sex år, 1801, såddes de åter på ”Lä-åkrarne” och de såddes 

                               
227 Jansson (1968), ss. 41-50. 
228 SBD 70. 
229 Se för Lagunda Ulväng (2004), s. 67, 69. Jfr allmänt t.ex. Utterström (1957, I), ss. 491-495; 
Hannerberg (1941). Dahl (1989); Gadd (1983), s. 208; Gadd (2000), s. 129. Som Utterström 
och Hannerberg resonerar, kan ökningen av spannmålsproduktionen under 1700-talet delvis 
förklaras av en ökning av den spannmålsbesådda arealen till följd av att rovor och baljväxter 
överfördes från åkergärdet till trädegärdet. Jfr Herlitz (1974), ss. 227-31. 
230 LHB Västmanlands län, 1822, s. 16. 
231 LHB Västmanlands län, 1828, s. 18. 
232 ÄK 1858, Finanskommittén. 
233 Tabellverkets mortalitetstabeller. E3 B.  
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där även 1807, efter ytterligare sex år, så det verkar finnas en regelbun-
denhet. Det har inte varit möjligt att på karta systematiskt finna var är-
terna såddes respektive år. Så mycket är emellertid tydligt, ärterna 
ibland såddes på en vret (nyupptagen jord) ibland explicit på någon del 
av den nämnda ”Läåkern”, på del av annan åker, på ett ”spjäll”, på nå-
gon specifik del av ”byskiftet” eller någonstans i avstånds- och rikt-
ningsrelation till bastun (badstugan). Uttrycken är mer specifika än de 
angivelser som finns i storskiftesakten och helt enkelt alltför idioma-
tiska för att bli fullt begripliga utan en lokalkännedom som närmade sig 
Pehr Janssons egen. Det finns i varje fall en tydlig omväxling, rörande 
denna i och för sig ganska obetydligt odlade gröda. Om det var så att 
Pehr sådde ärterna på den del av byns åker som låg i träda, så står det 
klart att detta medgav omfattande variation.234 Potatis nämns regelbun-
det från 1806, då sattes den ”på Portåkern” men vanligtvis får vi inte 
veta var den sattes och det går inte att reda ut ur dagboken, om potatisen 
verkligen sattes på trädan, vilket förefaller troligt. Olof Jansson i Kila 
nämner timotej. Han rapporterar sådd och skörd av timotej på 1820-
talet. Som mest bärgades 1825 12 lass timotej. Det motsvarade cirka 2,5 
ton (ungefär 15 procent av gårdens höskörd). Mängderna var mindre, 
0,3–1 ton, övriga år (1821–1823, 1826,1828).235 

Som påpekats av Carl-Johan Gadd, var trädans användning för 
ärter, klöver, rovor och potatis en väg mot växelbruket inom tvåsädet. 

Det är utan tvivel riktigt, men det var, tror vi, främst genom en 
annan process som tvåsädesbruket omvandlades. Vi kan ta till utgångs-
punkt det nyss nämnda förhållandet att gärdesäng eller lindor på många 
håll fanns insprängda i åkergärdena. I större delen av undersöknings-
området är storskiftesakterna väldigt tydliga med betoningen av två-
sädet. Även om det fanns fler gärden och dessutom vretar, där ägarna 
hade skiften så räknas de samman i vad som var i träde respektive i 
säde för ifrågavarande året. Det formulerades ofta som att det och det 
gärdet (eller åkerskiftet) hörde till ena eller andra årvägen. 

I Gamla Norbergs bergslag saknas denna regelbundenhet i stor-
skiftesakterna. Gärden med ett stort antal små jordstycken, ömsom 
verkligen åker, ömsom ren slog, ömsom lindor som kunde bli vilket-
dera, räknas upp och åkerstyckena summeras inte separat.236 Årvägar 

                               
234 Motsvarande omflyttning av ärtåkern noteras i Anders Perssons Torstunadagbok Se Flygare 
(2012), s. 170. Flygare spekulerar i att ärternas luftkvävefixerande förmåga på detta sätt kom 
(olika delar av) åkern till del. 
235 Vittinge: Jansson (1968), ss. 41, 45 61; Kila: SBD 70. Jfr Utterström (1953), s. 320-321.  
236 Olai (1987), s. 83, påpekar att samma förhållande gäller för Värmlandssocknarna Kila, Sil-
lerud och Glava. 
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nämns inte. Här liksom i trakterna runt Falun och Hedemora tillämpa-
des ett konsekvent lindbruk, en ängscirkulation, där åkern efter skörd 
fick valla igen, ge hö några år, varpå vallen bröts och man sådde säd 
där. Olof Grau beskrev (1754) brukningssättet i Gamla Norbergs bergs-
lag (motsvarande ett härad) så här: ”Åker och äng skötas här merendels 
på bergsmansvis, i synnerhet är detta fallet längst upp i bergslagen, i 
Norberg, där åkern och ängen skiftesvis lägges i lindor och sedan åter 
upptages och besås med råg och korn.”237 

Omfattande lindor eller ängsmark i åkergärdena nämns även i 
storskiftesakterna från andra håll, framför allt i det ganska skogiga norra 
Västmanlands län. Men utanför Bergslagen var det trots allt inte lika 
frekvent. Olai betraktar denna gärdesäng inom tvåsädesområdet, som 
äng predestinerad, till att om möjligt bli åker. Successivt odlades den 
upp, utan att balansen mellan fodermark och åkermark i någon högre 
grad rubbades, det var ju odalängen (och på sina håll utmarksängen) 
som stod för den väsentliga foderproduktionen. Hur långt denna upp-
odling gick varierade: i Olais östgötska undersökningsområden, var 
praktiskt taget all gärdesäng redan uppodlad vid tiden för storskiftet. På 
andra håll var det inte så. Olai synes mena, att där gärdesäng fanns kvar, 
hade befolkningstrycket på att nyodla ännu inte varit så starkt att denna 
enklaste nyodlingsresurs som låg direkt inom ramen för tvåsädessyste-
met tagits i bruk.238 Först när gärdesängen var fullt uppodlad till åker, 
och tvåsädesgärdena därmed äntligen bestod av (i det närmaste) bara 
åker (plus obrukbara backar och kanske djupa, tvära bäckraviner), 
vände man sig mot andra möjligheter: att odla upp (del av) odalängen 
(vilket på sikt förutsatte växelbruk och foderväxtodling) eller utmark 
(vilket i Olais undersökningsområden blev mindre viktigt och ofta nog 
framför allt ökade foderproduktionen genom att utmarksängar röj-
des).239 Olai kommer inte in på möjligheten av att uppodlingen av gär-
desäng (eller den genom storskiftet uppdelade odalängen) kunde vara 
                               
237 Grau (1901), s. 336. Jfr Moraeus (1784) om koppelbruket i Falu bergslag.  
238 Olai betraktar tydligt storskiftet som en integrerad del i en omvandlingsprocess som drivs 
fram av folkökningen.  
239 Se Olai (1983), ss. 138-156; Olai (1987), s. 99. I nordliga delar av Sverige var givetvis 
utmarksexpansionen, både för bete, foder och åker (bodlanden) mycket viktig (Bodvall, 1959). 
Det kan anmärkas att storskiftet på några olika sätt kan ha stimulerat enskild nyodling. För det 
första genom att åkergärdet delades i större och färre skiften för var och en av byns jordägare, 
än de tidigare tegarna. Det innebar inte bara att var och en fick åkern mer samlad utan också att 
var och en kan ha fått mer gärdesäng samlad i större stycken som var meningsfulla att odla upp. 
För det andra kan nyodlingen ha stimulerats genom att odlingsbar äng delades upp i större skif-
ten kontrollerade av enskilda bydelägare. Antingen i samband med ett totalt inägoskifte, eller i 
separat skifte av ängsmarken, delades det som Olai kallar odaläng (som vi alternativt kan kalla 
inägoäng), upp i större skiften för var och en. Dessa ytor kan ha varit fördelade i smala tegar 
förut, men de kan också ha varit gemensamma (varvid bydelägarna slog tillsammans och efteråt 



 115

temporär och innebära etablerandet av ett lindbruk som i sig självt för-
ändrade tvåsädessystemet. 
 
Figur 5.1. Gocksta by, Skultuna socken, storskifteskarta 1775. Havrejord i åkergär-
det markerat med röd avgränsning. 

Källa: Lantmäteriet (LSA T60-10:2) 
                               
delade upp höet, eller lottade höet från de olika styckena). Delades odalängen upp i relativt 
stora skiften för var och en så kunde en ägare välja att odla upp större eller mindre del av sina 
ängsskiften. Olai visar ju mycket riktigt att odalängen i många fall minskade kraftigt i omfatt-
ning redan mellan storskiftet och laga skiftet. Men om stängslet runt ängsgärdet inte förändra-
des kom sådan åker att ligga samman med de andra bybornas äng. Det förefaller som överens-
kommelser var nödvändiga, eller/och tillfälliga stängsel. För det tredje kan nyodlingen ha gyn-
nats i och med att en del sådan skogs- och hagmark (utmark) som inte tidigare varit privatiserad 
delades upp och privatiserades i och med storskiftet. Då kunde en jordägare välja att odla upp 
sådan hagmark eller utmarksäng som föll på hen och eventuellt inhägna den. Det kan märkas 
att relativa markvärdet på sådana ytor steg i och med sådan uppodling och vid det framtida laga 
skiftet kunde det innebära att någon som odlat upp sina ängs- eller utmarkslotter, kom att få för 
mycket markvärde i förhållande till sin andel av byns totala örestal, vilket utgjorde delnings-
grunden vid detta skifte. Därmed skulle en sådan ägare i teorin kunna mista uppodlad jord (eller 
faktiskt innehavt jordvärde) vid ett framtida laga skifte och således skulle nyodlingen av en 
ägare, komma hela byn till godo. Det är lite oklart om det fanns lagliga skydd mot dessa flitens 
möjliga förluster. 
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Grau beskriver i sin Västmanlandsskildring från 1754 att ett re-
gelrätt lindbruk förekom exempelvis i slättsocknen Skultuna, norr om 
Västerås, där man hade problem med för svagt bete och bristande ängs-
foder: ”Man har ännu icke funnit någon annan utväg härutinnan, än att 
stora åkerfält ömsevis läggas årligen igen till lindor, hvilka sålunda få 
hvila några år samt upptagas sedan återigen skiftesvis och besås med 
hafre.” Grau rekommenderar samma metod för slättbygdssocknen Ske-
rike, strax utanför Västerås: ”Det torde vara betänkligt att våga försöket 
att förbättra sådan ängsmark på det sätt, som brukas i bergslagen och 
omkring Hedemora och Falun, nämligen att plöja upp vallen, sedan så 
hafre, åter köra upp honom, så göda och beså honom för andra gången 
samt slutligen lägga igen honom till fastlinda, ty jordmånen är hård, en 
hårdlera, i hvilken gräset ej så snart vallas och rotas, som i en lättare 
och lösare jord, hvilken förr blir tjänlig till lind- eller höslog.”240 

Drygt ett halvt sekel senare dyker detta brukningssätt upp i den så 
kallade präststatistiken. I prästerskapets redovisning i folkmängdstabel-
lerna från 1805-1820, där antalet tunnland öppen jord anges (men un-
derskattas kraftigt) anges även hur stor del av den öppna jorden som 
årligen besås. 1805 anges överallt i de två länen att hälften besås. Men 
från och med 1810, anges ibland andra, något högre, proportioner. I 
Uppsala län är avvikelserna från angivelsen av att hälften besås obetyd-
liga, ännu 1820. I Skäfthammar, Alunda, Morkarla, Tuna, Stavby, 
Ekeby, Svinnegarn, Tillinge och Hagby socknar anges 5/8 och i Skogs-
tibble 7/12. I Järlåsa anges 4/9 (d.v.s. mer än hälften skulle vara i träda). 
Avvikelserna från tvåsädet är mer omfattande i Västmanlands län. Det 
förekom dessutom, från och med 1815 – inte i alla prosteriers redovis-
ning – en särskild kolumn med uppgift om hur stora arealer gräsvall 
som ”skiftesvis” såddes. Det angavs alltså en areal av sådan gräsvall 
och det angavs i så fall också hur stor del, alltså antingen andel av 
denna, eller absolut areal vall, som besåddes det aktuella året. Innebör-
den är inte helt tydlig. Så mycket är klart att det är fråga om mark som 
inte räknas som öppen jord, alltså permanent åker. Det skulle kunna 
röra sig om kultiverad äng, d.v.s. ängsmark där gräsfrö då och då sås. 
Troligare är att det var frågan om ängsmark som då och då plöjdes upp 
och besåddes med säd, rimligen havre. Tvivlen skingras av en notis i 
redovisningen från Färnebo prosteri i Västmanland, som förutom Väs-
terfärnebo omfattade socknarna, Norberg, Karbenning, Västervåla och 
Västanfors (alltså Bergslagssocknar kända för koppel- eller lindbruk) 

                               
240 Grau (1901 [1754]), s. 168 (första citatet), s. 150 (andra citatet). 
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samt Fläckebo, Haraker och Romfartuna, i Norrbo härad. Kontrakts-
prosten skrev: ”På flera ställen i synnerhet i Bergslagssocknarna finnes 
betydlig gräsvall upptagen till åker som skiftesvis i en slags mer eller 
mindre ordentlig cirkulation besås innan den åter igen igenlägges till 
höslåtter”.241 

Vad som beskrivs är alltså ett lindbruk, långtidsträda. Det går inte 
av denna uppgift att klarlägga omfattningen, men i samma socknar 
framgår samma sak tydligt av storskiftesakterna där åker och lindor re-
dovisas om vartannat utan att som i den rena tvåsädesbygden i södra 
och östra Västmanlands län och i Uppsala län summeras i första och 
andra årvägen eller i, exempelvis, södra och norra gärdet. Åkern sum-
meras helt enkelt inte separat. Allt talar för att det huvudsakligen var 
havre som såddes på denna ”oklara” mark. 

Lindbruket, eller, som det faktiskt kallas växelbruket, i Bergslags-
socknarna beskrivs även i landshövdingeberättelserna. I LHB för Väst-
manlands län 1838 sägs att där ”har vexelbruk länge varit begagnadt i 
så måtto, att jorden efter att hafva burit säd, igenlagts till ängsvall”. Or-
saken till tillvägagångssättet anges likaså: ”Bristen på tillräckliga natur-
liga ängar i detta couperade land, har föranledt detta brukningssätt för 
möjligheten att kunna framföda boskapskreaturen” (s. 12). 1843 besk-
rivs bergslagsväxelbruket mer ingående och vi får veta att gräsfröinsådd 
sker i höstsäd: Det är ett ”af ålder vedertaget brukningssätt, som består 
i att sedan gödslad trädesjord besåtts med råg, utsås timotej och andra 
gräsfrön i den hvarmed jorden igenlägges till vall och derefter användes 
till foderproduktion så många år å rad som gräsväxten är lönande, hvar-
efter jorden åter upplöjes, besås med hafra i ett eller två år och seder-
mera åter lägges i träde, gödslas för att återkomma in samma omlopps-
bruk”. Det sägs att detta passar områden med inskränkt åkerareal och 
där foderförsörjningen är av synnerlig vikt för bergsbrukets dragare (s. 
7-8). Timotejen och gräsfröet nämndes inte tidigare och förekom inte i 
den version av bergslagsbruket som Grau kände, och som onekligen 
förändrades i riktning mot ”modernt” växelbruk. 

Att lindbruket – om än inte så konsekvent som i Bergslagen – 
förekom på andra håll åtminstone i Norra Västmanlands län, framgår 
alltså av prästerskapets information från 1815-20, men även av bonde-
dagböckerna från Vittinge och Kila. Olof Jansson i Kila noterade i sin 
dagbok som sträcker sig från 1798 till 1837, men är koncentrerad till 
perioden från och med 1806 då han tog över gården och är regelbunden 
från 1819, temporär upplöjning av någon ängsmark åren 1819-22, 

                               
241 Tabellverket, E3A, Folkmängdstabeller 1820. 
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1827-34 och 1837. Temporär plöjning av delar av beteshagar avsedda 
för kalvbete nämns 1822-23, 1825 och 1836 och åkerrenar som annars 
slogs (och rimligtvis bör ses som lindor i åkergärdet) plöjdes upp 1822, 
1828, 1830, 1832-33 och 1835-36. Det är naturligtvis möjligt att ängs- 
eller hagmark plöjdes upp andra år också. I fyra fall noterade Olof att 
han sått råg (i augusti) på ängsmark, i två fall att han i stället (i april 
respektive tidigt i juni) sått havre där. Pehr Jansson i Vittinge talar på 
liknande sätt, 1810, 1811 och 1812 (i sin dagbok 1795-1813) om att han 
plöjde upp ängs- eller hagmark och sådde havre, någon gång lin där, 
utan att förvandla denna mark till permanent åker.242  

Det var hela tiden växlande, olika ”icke-åkrar” som plöjdes och 
därför är det troligt att samma yta bara bar säd några få år och sedan 
fick bära gräs under mycket lång tid. Det är inte möjligt att ur Olof 
Janssons dagbok reda ut periodiciteten med vilken olika ängspartier el-
ler lindor besåddes. 

Dagboksuppgifterna kan tyckas anekdotiska, men uppgifter i 
landshövdingeberättelserna, i synnerhet från Västmanlands län, vidime-
rar dem. Från Västmanlands norra fögderi rapporteras 1822 att tvåsädet 
tillämpas, i det att halva åkern årligen besås med obetydliga mängder 
vete, mest råg samt korn, blandsäd och havre. ”Den senare likwäl mäst 
på upplöjningar på äng och andra odlingar och ganska obetydligt på 
åkerjorden” (LHB Västm. 1822, s. 16). I Västerås södra fögderi talas 
om att inga större nyodlingar förekommit ”…utom plöjningar å Äng- 
och Hagmark, som efter behovet blifvit åter igenlagde” (s. 21). Här ver-
kar detta av skribenten ha uppfattats som ett medel mot följderna av 
missväxterna 1817-19. Samma i Kungsörs fögderi, där ängen som mest 
bestod av hårdvall under år med missväxt på säd till stor del plöjts upp 
och besåtts med havre (s. 29). 1828 sammanfattas emellertid angående 
hela länet att ”Till Hafresäde begagnas sällan eller aldrig odalåkern, 
utan mest upplöjningar i ängar, hagar och oländigare mark” (s. 18.)  

Samma omvittnas i Uppsala län. I LHB 1822 beskrivs tvåsädet. 
Råg och korn var huvudsädet, på bättre jord mer korn och blandsäd 
(med korn och havre), på sämre jord mer råg. ”Hafra sås egentligen bara 

                               
242 SBD 70; Jansson (1968). Det kan anmärkas att utmarken i Mälby, Vittinge, inkluderande 
vissa utmarksängar delades redan 1750. Ett par ytor, bl.a. det stora ”Långkärret” angavs vid 
denna delning duga till äng men nyttjades som bete. I dagboken framgår att Långkärret vid det 
laget (1800-talets första decennium), däremot utnyttjades som äng. Lisselängen, en omfattande 
inägoäng skiftades först 1812. Storängen omtalas aldrig som storskiftad. Pehr Janssons ängs- 
och hagmarksplogar på 00-talet kan tänkas ha avsett redan privatiserade utmarksytor. Avseende 
Östertullsta i Kila har vi inte hittat några delningar före storskiftet och inga storskiftesdelningar 
som avsett ängs- eller skogsmark. 
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på nyplöjen efter tillgång” (s. 7). Samma fras om havre på nyplog, åter-
kommer 1828. 1837 framhålls att blandsäd, havre och lite vicker ”sås 
egentligen och mäst på nyplöjen” (s. 7). Detta upprepas 1842. 1847 
framhålls däremot att man på nyplöjen sår havre och lite vicker samt 
lin, det senare endast i norr (s. 8).243 Skillnaden mot Västmanland före-
faller vara att man helt enkelt sådde mindre havre och mer blandsäd.  

Kartmaterialet från storskiftet bekräftar att det gjordes sådana 
upplöjningar på ängsgärdet som dagböckerna talar om. Ibland togs på 
ängsgärdet eller annanstans ”havrejord” upp. Det är knappast sannolikt 
att hela dessa arealer årligen bar säd. Troligare att de efter några års 
havreskörd fick valla igen. 

 
Figur 5.2. Havrejord på ängsmark, Munktorps socken, Västmanlands län.  

Källa: Detalj från storskifteskarta, Norrberga, Munktorps sn, 1769 (LSA T38-47:3) 
                               
243 Att man sår havre på nyplöjen skulle naturligtvis också kunna innebära att man sår på ut-
mark. Men rimligen då utmarksäng eller hagmark, annan mark var svår att bara plöjd upp för 
sådd. Säkert är, att det inte var del av odalåkern. Uppgifterna om sådd på ”nyplöjen” bör kon-
trasteras mot det faktum att årdret länge dominerar i Uppland: Det anmärks 1842 i LHB att 
”plogen börjar märkas” (s. 5) medan den 1843-47 ”kommer alltmer i bruk”. Plogen var rimligen 
nödvändig för vallbrott och systematiskt lindbruk. Jirlow (1963-64) har visat att plogen före-
kom tidigare i Västmanlands än i Uppsala län, och i princip var i mer allmänt i bruk ju längre 
västerut man for. Vi återkommer till detta strax. 
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Figur 5.3. Havrejord på ängsmark, Tillberga socken, Västmanlands län 

Källa: Detalj från storskifteskarta, Höjens by, Tillberga sn, 1777 (LSA T60-10:2) 
 
Följer vi Olai, så föregicks denna uppodling på odalängen av att gärde-
säng förvandlades till åker. Det förefaller att detta också till en början 
var temporärt, inte som hon tycks mena nödvändigtvis permanent.244 
Sådan långtidsträda på ängsmark omtalas i en studie av jordbruket i 
Munktorp under 1700 och 1800-talet. C-G Pettersson hittar i 1770-ta-
lets bouppteckningar beteckningen svalplog. Med en sådan kraftigare 
plog (med vändskiva av antingen järn eller trä) plöjde man upp vad han 
kallar svallanden. Ett svalland var enligt Pettersson ”en liten uppodlad 
åker inom ängsområdet, vilken förekom före det egentliga uppodlandet 
av ängsmarkerna. På svallanden, sådde man havre i flera år för att sedan 
så igen det med gräsfrö. Den uppkomna vallen fick sedan ligga i sju à 
åtta år, för att sedan åter plöjas upp”.245 Olai har förmodligen rätt i att 

                               
244 Olai (1983), ss. 107-156 framhåller att gärdesäng (lindor) som odlades upp ingick i den 
vanliga tvåsädesrotationen, de hörde till den årväg i till vilken det åkergärde de låg i räknades. 
245 Pettersson (1953-57), ss. 81-82. Jfr Erixon (1953) s. 143, Lägnert (1955), s. 189. Jfr Svens-
son (1965), s. 24. Hannerberg (1941), s. 142. som framhåller att långtidsträda, i form av om-
växling mellan fleråriga gräsvallar och sädessådd var ovanlig utanför Bergslagens lindbruks-
område, men ger dock exempel på att det förekom och framhåller att skillnaden mellan åker 
och äng inte upprätthölls benhårt. Se avsnitt 5.2. nedan om den bekanta svaljorden i södra och 
mellersta Norrland som hade samma funktion. 
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uppodlingen av odalängen i högre grad tog fart efter storskiftet i och 
med att ängsgärdet då i regel också delades upp mellan byns jordä-
gare.246 Till det återkommer jag strax. 

Grau beskrev angående Skultuna snarast det omvända; hur stora 
åkerfält lades till lindor och fick bära gräs under ett antal år, för att se-
dan åter besås. Även här var det alltså frågan om långtidsträda. Albert 
Eskeröd talar också om att det vid uppodling av ängsmark propagerades 
för att man, i engelsmännens efterföljd skulle odla klöver, rotfrukter och 
grönfoder på åkern, för att minska foderbristen, men ”man följde även 
här lättare den inhemska metoden att lägga igen åker till vall, vilket till-
lämpats tidigare…”.247 Det får betraktas som omöjligt att säkert utreda 
omfattningen av lindor eller ängsmark i ängsgärden, på gärdesäng eller 
utmark som någon gång besåddes, liksom hurdan frekvensen av igen-
läggandet av åker till linda var. Framför allt kommer det förbli oklart 
hur ofta sådana gärdesängspartier eller lindor besåddes med spannmål. 
Eftersom havreodlingen tilltog inte bara i Västsverige, utan även i detta 
område, i synnerhet i Västmanland, är det inte orimligt att tänka sig, att 
denna nyodling huvudsakligen utgjordes av havreodling och att lin-
dorna (och/eller delar av odalängen) alltmer frekvent besåddes med 
havre, men trots allt cirkulerade med gräs, en slags convertible hus-
bandry vid sidan av, samexisterande med, det ”ordinarie” tvåsädessy-
stemet. Dagboksmaterialet talar sällan om att annan spannmål än havre 
såddes på ängsplogarna. Havren var en tålig gröda som gick bra på fuk-
tig (dåligt dränerad ängs-) mark och krävde liten gödsel. Havreutsädet, 
havreodlingen, skulle då snarast bli måttet på lindbrukets omfattning, i 
alla fall före mitten av 1800-talet. 

Det är troligt att man reserverade den gamla gödslade fastmarks-
åkern för kornet och rågen (och vetet).248 I den mån det var lindor i åker-
gärdena som odlades upp (temporärt eller permanent), kan man natur-
ligtvis med Olai säga, att tvåsädessystemet snarare fullföljdes än modi-
fierades, eftersom de nya åkerskiftena på lindorna rimligen följde den 
gamla årvägen. Om det, emellertid, var frågan om temporära uppod-
lingar, innebärande att ett lind- eller koppelbruk introducerades på del 
av marken (antingen inom åker- eller ängsgärde eller utmark) så etable-
rades de facto en annan cirkulation än tvåsädets. Detta innebar ett av-
steg från den rena tvåsädesprincipen, med ett odlat och ett trädat gärde. 
Lindbruket dyker på sätt och vis upp även i Hushållningssällskapens 

                               
246 Olai (1983), s. 142. 
247 Eskeröd (1973), s. 54. 
248 För detta talar att storskiftesakterna ofta talar specifikt om ”havrejord”, som var lägre vär-
derad än annan åker. 
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berättelser i BiSOS. Där talas t.ex. om 1889 (Västmanlands län) att väx-
elbruk dominerar på större egendomar, att tvåsäde tillämpas på styv ler-
jord på mindre egendomar och att där förekommer ”oordnat omlopps-
bruk” på uppodlade ängsmarker. Det är rimligen havre/gräs eller i gynn-
sammare fall: havre /sådd vall, klöver. 

Nyodlingen i sig, ängsarealernas tillbakagång, trädans använd-
ning för potatis och ärter m.m. samt det faktum att alltmer av åkern be-
såddes med fodersäd, andra fodergrödor och framför allt fick bära flerå-
riga vallar med fodergräs, innebar en gradvis metamorfos av odlingssy-
stemet. I princip försiggick den under hela 1800-talet och in på det föl-
jande seklet. Hållpunkterna för havre- och blandsädsgrödornas tillväxt 
är fixerade i sockenprästernas årliga inrapportering i mortalitetstabel-
lerna till Tabellverket 1802-20, i Finanskommittén 1858 och från pro-
portionerna i Hushållningssällskapens statistik sedan 1865. Vad vallen 
beträffar är läget osäkrare. Här finns uppgifter i litteraturen, t.ex. om 
delar av Uppland och om Mälardalen mer generellt, som talar om odlad 
vall, klöver och timotej, från åtminstone omkring 1820.249 Jag har tagit 
fasta på det, och utgått från att inget vallfrö såddes 1810 eller dessför-
innan. Nästa hållpunkt är de sockenvisa uppgifterna i inrapporteringen 
till Finanskommittén 1858. Där framgår tydligt att åtminstone klöver i 
många fall i båda länen såddes på trädan. Det går dock inte att kvantifi-
era omfattningen på något rimligt sätt. Proportionerna i Hushållnings-
sällskapens sockenvisa rapportering av vallandelen 1865 har tagits till 
utgångspunkt och uppräknats med vår åkerskattning. Sedan har vallare-
alen interpolerats rakt från 1810 (noll) till 1865. Därefter är Hushåll-
ningssällskapens statistik möjlig att använda på det sätt som framgår i 
kapitel 16.250  

I och med att vallarealen inkräktade på det generellt tillämpade 
tvåsädessystemets träda, vilket också ärterna och den expanderande po-
tatisen gjorde, så minskade de facto trädan successivt redan från 1810-

                               
249 Lagunda härad: Ulväng (2004), s. 65, där just en ängscirkulation med havre, och insått gräs-
frö på ängen beskrivs. Mälardalen generellt: Utterström kallar årtiondena kring år 1800 ”Det 
extensiva jordbrukets storhetstid”. Han framhåller att den stora produktionsökningen visserli-
gen mest gällde spannmål ”men även foderproduktionen ökades både genom större halmtill-
gång och ett första litet genombrott för vallodling av klöver och timotej”. Utterström (1953), 
ss. 320-321. 
250 Det är naturligtvis möjligt att betrakta tvåsädet som just ett fredningssystem, där de två gärna 
som vart och ett vartannat år fredades från kreaturens intrång, är det centrala och definierande. 
Systemet bestod då exakt så länge som gärdesindelningen fanns kvar. Vad vi ovan kallat två-
säde, som ett rotationssystem där ungefär hälften av jorden låg i träda och hälften i säde, kunde 
fortsätta utan gärdesindelningen efter skiftet. Eller också kunde växelbruk införas. Men ett så-
dant betraktelsesätt skulle dölja den ovan beskrivna evolutionen från ett rotationsmässigt två-
säde till ett växelbruk. 
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talet. Räknar vi in den temporära havreåkern i den besådda åkern, me-
dan den ”vilande” gräsvallen inte betraktas som träda så accentueras 
trädans nedgång. Det innebär att tvåsädessystemet reellt sett börjat un-
dergrävas ganska tidigt under 1800-talet, fastän gärdesindelningen för-
stås bestod. Den minskande andelen träda i tabellerna 8.2-3 och figu-
rerna 8.5-6 nedan, visar hur långt processen gått vid olika tidsnedslag. 
Vi ser att med våra antaganden och de data som finns från omkring 
1840, så var den processen till en början åtminstone mer långtgående i 
Västmanlands än i Uppsala län. 

Den snabbare nedgången av de facto-trädan i Västmanlands län, 
bör tillskrivas den mycket starkare ökningen av havreodlingen, ett möj-
ligen tilltagande koppel- eller lindbruk samt den snabbare växande vall-
odlingen. (Se tabell 8.2 och figur 8.4). Resultatet är egentligen inte 
överraskande. 

Det finns emellertid en uppgift till om växelbrukets spridning. 
Det är den sockenvisa rapporteringen till Finanskommittén 1858. Bland 
annat efterfrågades uppgifter om brukningssättet och sockenkommitté-
rna svarade i regel med att ange hur många tunnland åker som brukades 
med tvåskifte respektive växelbruk (och i några fall ”tredingsskifte”). 
Ofta tillkom kvalitativa omdömen. De vanligaste gällde, när tvåskifte 
dominerade, att klöver, ärter, potatis, rotfrukter ibland också bönor, od-
lades på mer eller mindre begränsade delar av trädan. Ibland anges att 
växelbruk tillämpades på den ena eller andra större egendomen. Tyvärr 
finns de här uppgifterna inte i länssammandragen som anger värdet på 
ett antal variabler för alla redovisade socknar. De återfinns bara på de 
enskilda flersidiga sockenblanketterna.  

I det 70-tal socknar i Uppsala län som ger entydiga uppgifter bru-
kades 12 procent av den samlade åkerarealen i växelbruk. Hela 88 pro-
cent av åkern låg alltså i tvåsäde. Denna angivelse av växelbrukets om-
fattning är förmodligen en underskattning. För det första är uppgifterna 
till FK inte alltid helt konsistenta. Således anges totala åkerarealen, ut-
sädet av varje gröda, liksom såtätheten, så man kan beräkna arealen per 
gröda. Denna stämmer någorlunda med totala åkerarealen, trots att 
ingen areal för trädan anges, vilket är en anomali. För det andra kan vi 
anta att havreodlingen, enligt LHB även blandsädsodlingen, fortfarande 
huvudsakligen ägde rum på nyplöj, d.v.s. på nyupplöjd ängsmark som 
överhuvudtaget inte räknades som åker och alltså följde en särskild cir-
kulation, med två års säde, följd av återgång till vall. Inte heller tycks 
insådd av gräsväxt (timotej eller klöver) i skyddssäd uppmärksammas i 
FK, fastän det bevisligen förekom. Ändå ger uppgifterna komparativt 
sett en viss ledning, likaså gör procenttalen för enskilda socknar det. 
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I Uppsala län var växelbruket 1858 mest omfattande i några sock-
nar i Bro och Lossa härad (Bro 76 procent Stockholms Näs 70 procent), 
därnäst i Häggeby (Håbo härad) 64 procent. Det är alltså Mälarnära 
socknar, med stora godsinslag. Kring 50 procent växelbruk låg Vaksala 
just öster om Uppsala samt Kulla socken i Lagunda härad, sydväst om 
Uppsala. Därnäst kom brukssocknen Söderfors med 43 procent och se-
dan en rad socknar, huvudsakligen i Trögden eller Åsunda härad (nära 
Mälaren) med 25-42 procent. Noll procent växelbruk redovisades i hela 
39 socknar av 74. Det gällde företrädesvis nordliga socknar i Olands 
och Österby härader, men även flera i Hagunda, Lagunda, Trögden och 
Åsunda, d.v.s. på vad som måste betraktas som ren slättbygd. Tenden-
sen är ändå utan tvivel att växelbruket var mest spritt på den Mälarnära 
slättbygden och minst spritt i den nordliga skogsbygden. Det är också 
redan av detta material tydligt, att växelbruket företrädesvis förekom på 
större sammanhållna egendomar, herrgårdar.251 Dessa gick i detta avse-
ende otvivelaktigt före ”allmogen”. 

I Västmanlands län var andelen åker som låg i växelbruk högre, 
18 procent totalt i de 68 socknarna. I detta fall angavs all åker ligga i 
växelbruk (fastän egentligen koppel- eller lindbruk, convertible hus-
bandry) i Karbenning och Norberg, i Gamla Norbergs bergslag. Det-
samma gällde dessutom all åker i Köpings landsförsamling. I de åter-
stående socknarna i Gamla Norbergs bergslag, Västervåla och Västan-
fors var andelen 83 respektive 70 procent. I skogsbygdens Sura och 
slättbygdens Skultuna var den 50 procent. Nästan lika hög (47 procent) 
var den i västliga slättsocknen Sätterbo och i Hed i Skinnskattebergs 
bergslag (42 procent). I elva socknar, både på slätt och i skogsbygden 
var andelen ca 25-40 procent. Noll procent var den i 29 socknar. 

I Västmanlands län finns inte den gradient i växelbrukets omfatt-
ning mellan skogsbygd i norr och slättbygd i söder, som är så pass tydlig 
i grannlänet Uppsala. Däremot finns en tydlig öst-västlig gradient. Väx-
elbruket var 1858 betydligt mer utbrett i västligare delar av länet än i 
östliga.  

Jämför man de två länen, så kan man grovt sett säga, att förhål-
landena i östra Västmanlands län ganska väl motsvarar förhållandena i 
Uppsala län, medan växelbruket 1858, enligt redovisningen till Finans-

                               
251 Senare uppgifter från primärmaterialet till HSB i BiSOS avseende endast Vaksala och Weck-
holms socknar visar i just dessa två fall mycket tydligt på detta mönster (Morell & Söderhäll 
2019). Lägnert drar som bekant samma slutsats och den återkommer i LHB alltifrån 1820-talet. 
Se även Ulväng (2004), s. 66, som citerar länsmannen för Lagunda härad vilken säger att större 
egendomar tidigt försökt införa växelbruk, men återgått till det gamla brukningssättet, p.g.a. 
brist på framgång med det nya. 
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kommittén, var tydligt mer utbrett i västra Västmanland, norr, som sö-
der. Tekniskt sett bestod skillnaden uppenbarligen till stor del i den 
större utbredningen av – och starkare ökningen av – havreodlingen i det 
västligare länet, vilket vi kommer tillbaka till i kapitel 8 och särskilt 
avsnitt 8.3.1. Det kan gå tillbaka på jordmånen. Slätten i Uppsala län är 
kalkrik och bördig, vilket lett till att det krävande kornsädet – som där 
som annorstädes visserligen gick tillbaka – behöll en relativt stark ställ-
ning där. Den rena havren blev, som kommer att framgå i kapitel 8 och 
9 aldrig det helt dominerande fodersädet, utan det blev blandsäden som 
till ungefär lika delar bestod av korn och havre, ibland kompletterad 
med vicker. Den omfattande havreodlingen i Västmanlands län hänger 
dessutom samman med den starkare nyodlingen där (kapitel 6 och 8). 

Nyodlingen synes – i båda länen – till inte ringa del ha inneburit 
att ängsmark (antingen lindor i åkergärdet) eller på större ängsgärden 
plöjdes upp, besåddes med havre några år för att sedan läggas igen till 
vall ett antal år och sedan åter plöjas upp. Vid sidan av det i huvudsak 
bestående tvåsädet, som framför allt gällde odlingen av råg, minskande 
mängder korn och ökande mängder vete och blandsäd (se kapitel 8), 
uppstod alltså en alltmer spridd sekundär cirkulation, en ängscirkulat-
ion. När större ängsmarker, ofta jämfört med odalåkern ganska fuktiga, 
mer permanent plöjdes upp fick de troligen mest bära havre och vall 
och de indrogs antagligen inte direkt i tvåsädescirkulationen. I stället 
ingick de fortsättningsvis i en ängscirkulation. Inom en enda bruknings-
enhet eller gård (eller by) kunde således två samtidiga cirkulationer fö-
rekomma, en på odalåkern, en på den nya åkern som var före detta äng 
och som rentav kan betraktas som bara temporär åker. Efterhand som 
alltmer äng plöjdes upp och förvandlades till åker – en process som inte 
fullbordades i Mälardalen förrän under 1800-talets sista decennier – och 
i samband med att gräs och klöver började sås in i höstgrödorna på od-
alåkern, smälte ängs- och tvåsädescirkulationen samman och en ofta 
sjuårig rotation som inräknade åtminstone tre års vall uppstod.252 

Det är möjligt att laga skifte förenklade denna process, men den 
startade före laga skiftet och den var i flertalet fall uppenbarligen inte 
fullföljd förrän långt efter att den huvudsakliga skiftesperioden var helt 
genomförd (d.v.s. efter 1860-talet). Det senare framgår av Lägnerts kar-
teringar, men även av redovisningen av trädesprocenten i tabellerna 8.2-
3. Vid fullt utvecklat sjuårigt roterande växelbruk, borde de factoträdan, 
utgöra 1/7 dvs omkring 14 procent. Så blev det inte förrän omkring se-
kelskiftet 1900. 

                               
252 Jfr Lägnert (1955), ss. 215, 219-221. 
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I det tidiga 1850-talets landshövdingeberättelse uttrycks skeendet 
så här: ”Genom de uppodlade fältens insåning med klöver och gräs för-
medlas lätt övergången till en ordnad omväxling även på gamla åker-
jorden av säd och foderväxter och vexelbruk börjar att träda i stället för 
det inom Länet från uråldriga tider öfliga och bland allmogen ännu van-
liga tvåskiftesbruket”.253 Även om det, när detta skrevs, i de flesta fall 
återstod flera decennier innan processen var färdig, så uppstod på så sätt 
gradvis ett alltmer ”rent” växelbruk, vilket naturligtvis redan var känt 
som företeelse i agronomisk litteratur och från förebildliga större jord-
brukare. Att ”införa” växelbruket rätt upp och ner, såsom skedde på 
många större egendomar, (som dock ofta nog efter en tid flydde tillbaka 
till tvåsädet) kunde sannolikt upplevas riskabelt för den ”vanlige” bon-
den. Att på det ovan diskuterade sättet ”växa in i växelbruket”, gick 
antagligen smidigare.  

Jag tycker därmed det finns fog för att påstå att nyodlingen i sig, 
genom den form den tog, transformerade eller omvandlade bruknings-
sättet. Nyodlingen inom tvåsädesområdet, var inte så slösande med fo-
derarealen, som hävdats.254 Den innebar inte att en hektar äng förvand-
lades till en halv hektar besådd åker och en halv hektar träda. Den be-
sådda åkern växte, med fodersäden havre, i första hand. Den bruna trä-
dan ökade inte proportionsvis i omfattning, utan den nya havren 
omväxlades med gräsvall, naturligt och i tilltagande grad insådd. Detta 
var steg mot växelbruket. Nyodlingen var transformativ.  Den föränd-
rade i sig odlingssystemet. 

5.2. Storskiftets och laga skiftets betydelse i 
nyodlingsprocessen 
Det finns intressanta äganderättsmässiga aspekter på uppodlingen av 
ängsmark eller utmark. Var uppodlingen av privat karaktär, eller var det 
fråga om aktiviteter som bydelägarna stod för tillsammans? Båda möj-
ligheterna finns, men jag lutar åt att det för det mesta rörde sig om pri-
vata uppodlingar. 

Det är inte alldeles klart ifall ängsmark – odalängen i den särhäg-
nade ängsskiftet – var uppdelad i privata tegar för var och en av byns 
jordägare, så att var och en slog och tillvaratog sitt eget hö, eller om 
ängen före storskiftet var samfälld, varvid byborna slog tillsammans 

                               
253 LHB, Uppsala län 1851-55, s. 8. 
254 Nyström (1998), s. 248–251. 
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och sedan delade upp skörden i efterhand. När ängen storskiftades, vil-
ket ibland skedde samtidigt med att den övriga inägomarken (åkern) 
skiftades, ibland däremot genom ett separat storskifte några år senare 
(då ofta även hagmark, som räknades som utmark, skiftades) så blev 
ängsmarken under alla förhållanden privat (om än ofta inom ramen för 
byns hägnadssystem). Utmarken kunde vara privatiserad långt före 
storskiftet, genom någon tidigare laga delning, men den kunde också 
vara samfälld. Ofta skiftades den i ett separat storskifte efter åker och 
äng och blev alltså, senast i och med den samlade storskiftesprocessen 
privat. 

Detta innebar att uppodlingen av ängs- eller utmark för sådd av 
havre åtminstone efter storskiftet skedde på privatiserad mark. Det är 
ytterligare en smula oklart hur det var med gärdesäng och lindor inom 
åkergärdet, eller vretar utanför gärdena. Ofta upplyser storskifteshand-
lingarna om att sådan mark brukades enligt vad som skett tidigare, vil-
ket knappast utesluter att var och en hade sina egna lotter. Bondedag-
böckernas uppgifter – vi har egentligen bara två, från Kila och Vittinge 
att gå på – är otydliga i frågan, men lättast förenliga med att författarens 
hushåll själva tog upp ängs- eller havreplogar på olika håll, olika år, 
alltså utan byfolkets medverkan. På samma sätt måste tolkas när dag-
bokens Kilabonde på 1820-talet med hjälp av värmlänningar plöjde upp 
”Kihlgrens äng”. Det var Olof Janssons egen äng, som han möjligen 
köpt av någon Kihlgren. Hur ett sådant köp av en separat äng rättsligt 
gått till får vi lämna därhän. 

Därmed sagt att storskiftet som process, innefattande privatise-
ring och/eller redistribution av alla markslag, i sig gynnade den typ av 
nyodling vi koncentrerat oss på här. Jag tror helt enkelt att tilldelningen 
vid storskiftet av relativt stora ängsskiften (och utmarksskiften) till var 
och en (som tidigare antingen haft mängder av smala ängstegar, eller 
del i samfälld ängs- eller utmark) gav större möjligheteter än tidigare 
att på ett meningsfullt sätt uppodla del av denna mark till temporär eller 
permanent åker.255 Det framstår som alldeles klart, att storskiftet genom 
att privatisera tidigare samfälld mark, eller stadfästa att tidigare delad 
mark verkligen var privat, möjliggjorde privat nyodling av ängsmark, 
alltså förvandling av äng till temporär eller permanent privat åker. Det 
verkar därmed som att storskiftet på det sätt skiftesförespråkarna me-
nade, genom att frigöra det privata initiativet gynnade nyodling och till-
växt. 

                               
255 Olai påpekar att en stor del av odalängen i många fall uppodlades mellan storskiftet och laga 
skiftet och tyckes instämma i att storskiftet gynnade ängsuppodlingen. Olai (1983), s. 142. 
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Kartmaterialet från storskiftet med exemplen ovan från Norrberga 
och Nalbesta i Munktorps socken och Höjens by i Tillberga socken vi-
sar emellertid att sådan uppodling förekom även av samfälld ängsmark, 
på vilken ofta utmärks antingen smala remsor av havrejord, eller vidare 
områden av upplöjd mark. Den kan ha skett kollektivt, vilket Graus ex-
empel från Skultuna 1754 (som dock gällde igenläggning av åker till 
linda och därpå besådd av havre) tycks tyda på, men det kan också varit 
sådan privat tillägnelse av samfälld mark som laga skiftesstadgan från 
1827 nämner och faktiskt under krångliga former godtar. Om det ena 
eller andra dominerade säger en del om byns funktionssätt. Om det var 
frågan om privat tillägnelse, kan det påstås att privata initiativ föregick 
laga skiftet. 

Här fanns dock ytterligare ett problem. Storskiftet ändrade ju som 
regel inte hägnadssystemet: de särhägnade ängsgärdena och de hägnade 
åkergärdena bestod. Omfördelningen skedde inom dessa gärden. Om 
uppodlingarna skedde på ängsgärdet och avsåg vårsäd, så innebar det 
att del av ängsgärdet bar växande gröda, rimligen ännu efter slåtter, när 
djuren vanligtvis brukades släppas att beta på ängsgärdet. Det tycks för-
utsätta att uppodlingarna på ängsgärdet var separat, åtminstone tempo-
rärt separat, inhägnade. Det gäller för övrigt, som känt är, även odlingar 
på trädesgärdet som oftast också betades i någon mån under sommarens 
växtsäsong.256 

Om storskiftets privatisering inom ramen för bevarat gärdessy-
stem, som vi tror, gynnade nyodlingen, så bör detta givetvis i ännu 
högre grad ha gällt laga skiftet, som ju bröt upp gärdesindelningen. Me-
dan storskiftet i princip skiftade om åkern för sig och ängen för sig, 
likställdes nu all inrösningsjord och var och en behövde inte som under 
storskiftet få rätt mängd bonitetsgraderad jord inom varje skifte. Det 
räckte att var och en fick rätt andel bonitetsgraderad jord av byns totala 
bonitetsgraderade areal. Det innebar som känt är, att somliga fick 
mycket åker, andra lite åker och mycket äng och blev helt beroende av 
att uppodla äng till åker för att ens upprätthålla sin spannmålsprodukt-
ion. Därigenom verkade laga skiftet rimligen starkt stimulerande på ny-
odlingen. Laga skiftet i en by iscensattes när minst en jordägare i byn 
begärde att marken skulle omfördelas på det sätt stadgan stipulerade. 
Det har konstaterats att skiftet – utom i Skåne – i regel genomfördes 
några decennier innan växelbruket infördes. I Uppsala och Västman-
lands län var medianåret för laga skiften utförda före 1890 år 1852 vare 
                               
256 I beskrivningen av Skerikes socken omtalar Grau (1901), ss. 150-151. Sådana tillfälliga, 
flyttbara stängsel som användes både på trädesgärdet och ängsgärdet som ”kyor”. Jfr SAOB, 
Kya. 
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sig man mäter skiftade mantal eller genomförda antal skiften. Växel-
bruket var däremot knappast allmänt infört förrän fram emot 1880. Det 
blir därmed lite långsökt att argumentera för att förebildliga jordbruks-
entreprenörer ansökte om skifte för att kunna införa växelbruk.257 Vad 
laga skiftet emellertid gav var kontroll – rådighet – som Ronny Petter-
son argumenterar.258 Det gav individuell handlingsfrihet, den gamla gär-
desindelningen upplöstes, var och en fick en inägojordmassa och en ut-
marksmassa som den kunde göra vad den ville med. Det var inte längre 
frågan om att odla upp ängsmark (eller för den delen skogs- eller hag-
mark) som låg i ägoblandning med grannarnas mark och där kreatur på 
bestämda tider släpptes på bete. Kongruent med laga skiftet var den nya 
hägnadsförordning som stadfästes 1857. Medan ägarna i en skiftad by 
fram till dess i princip behövt inhägna sina ägor, de nya fastigheterna, 
gällde det, enligt 1857 års förordning inte längre för jordägarna att 
stänga ute kreaturen från de fält där växande gröda fanns, att freda fäl-
ten. I stället för att stängas ute skulle nu kreaturen antingen stängas in i 
särskilda beteshagar eller fållor, tjudras eller vallas. Djurägaren ansva-
rade för att hens kreatur inte betade på eller åverkade på annan jordäga-
res växande gröda.259 

5.3. Ängsuppodlingens tekniska förutsättning: plogen  
I kapitel 6 och 8 visas att det jag kallat för den transformativa nyod-
lingen, uppodlingen av ängsmark för sådd av havre, företrädesvis inom 
ramen för ett lindbruk, var betydligt mer omfattande i Västmanlands län 
än i Uppsala län. Det hängde utan tvivel samman med att ängsarealerna 
var avsevärt mer omfattande i det västra än i det östra av de två länen. 
Men i LHB från Uppsala län framgår som nämnts, alltifrån 1820-talet 
att havren även där såddes på nyplöj, d.v.s. att ängsmark plöjdes upp 
och besådde med havre. Det var så nyodlingen vid denna tid (1820-tal) 
och framöver gick till även i Uppland. Och det var i princip så den gått 
till på bondejord i olika delar av landet: man plöjde upp ängsmarken om 
hösten och sådde sedan havre där under några år.260 

Det förekom visserligen även annan nyodlingsteknik. Utterström 
beskriver hur två nya nyodlingsmetoder spreds i början av 1800-talet 
och menar att de låg till grund för 1800-talets stora nyodling. Man 
                               
257 Vi resonerar hypotetiskt här. Saken kommer att utredas empiriskt i ett särskilt sammanhang 
av Maja Lundqvist. 
258 Pettersson (1983). 
259 Kardell (2003), ss. 16, 78-79. 
260 Utterström (1957, I), ss. 460-461. 



 130 

kunde med flåhacka skala av ängstorven och sedan bränna den. Alter-
nativt kunde man använda skumplogar, grunt gående plogar som ska-
lade av ängsmarkens ytlager. Den senare metoden krävde skicklighet 
och kringresande värmlänningar specialiserade sig på den. Eftersom 
bönderna i gemen inte behärskade metoden kunde den enligt Utterström 
inte vara huvudfaktorn bakom nyodlingen under första hälften av 1800-
talet.261 Talet om ”nyplöj”, ”ängsplogar” och ”havreplogar”, vittnar 
emellertid om att det vid denna tid huvudsakligen inte var så det gick 
till. Enigheten om att de stora odalängarna efter 1850-talet senare verk-
ligen plöjdes upp med hjälp av värmlandsplogar och kraftiga fabrikstill-
verkade plogar talar i samma riktning.262 Grässvålen bröts med plog: 
allra helst kan man tycka att det måste ha varit fallet om man i ett lind-
bruk återkommande bröt gräsvall. Låt oss höra ett ögonvittne som om-
talar hur den ganska sena upplöjningen av ängsmark i östra Västman-
lands län kunde gå till. Sagesmannen är Carl-Gustaf Berglind från Böle 
i Skultuna. Han tog över faderns gård på 1880-talet och brukade den till 
1913. Han förde dagbok från 1876 till1942 och skickade dessutom fli-
tigt in utförliga svar till Nordiska museets frågelistor: 

 
Far och jag har nyodlat hela ängsmarken, jag var 13 år första året 
vi börja 1870 … Far hade en häst för risten, den var gjord av trä, 
liknade en plog fast endast en kniv (rist) som gick ner i jorden, 
och skar till lagom bred Fårrar efter ögonmåttet, så kom jag ef-
ter med 1 par stora oxar för plogen, en stor tung järnplog utan 
rist, av överums största sort med stor bill och rakvass, billen 
måste vara ovanligt stor en 16 tum så den skar ut hela fåren, 
eljest låg den ej i kull, det var löst sankt för dragarna, oxarna var 
tunga så ibland gick hela benen åt, så buken slepa, eljest var det 
vanligt, att det kom värmlänningar, 2 man 3 hästar och en rist-
pojke som odlade upp ängs- och hagmarker. Men far hade ej råd 
att leja, de tog omkring 20 kr. tunnlandet, det dikades vanligen 
samma år. Sommaren därpå harvades på plogfararna, kasta om-
kring dikestorven och löpbrändes, sedan, på hösten såddes råg, 
som vanligen blev bra i rågen såddes igen med timotej-frö.263 

                               
261 Utterström (1957, I), ss. 709-710.  
262 Jirlow (1962-63), s. 17. 
263 EU 2441, svar på frågelista NM 21, Nordiska museet, citerat efter Morell (2001), s. 191. 
Ragnar Jirlow (1963-64), s. 17 menar att bl.a. Värmlandsplogen och andra brukstillverkade 
plogar ”kom väl till pass under den intensiva nyodlingsperiod som satte igång omkring 1850 
och nådde sin kulmen under 1870-talet”. 
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Rist, ett knivliknande redskap som drogs i marken efter häst, fanns på 
de flesta gårdar, om inte annat så monterad framför plogbillen på järn-
plog, Berglind är tydlig. Ängen ristades och plöjdes med en järnplog 
med kraftig bill. Året därpå harvades jorden och ängstorvorna brändes. 
Jag tror det var ungefär så den mesta ängsmarken odlades upp under 
1800-talet. Och att äng som omvandlades till åker utgjorde merparten 
av nyodlingen vidimeras av kapitel 6 och 7 i föreliggande arbete. Mel-
lan laga skiftet runt 1841 och häradsekonomiska kartan uppmätt runt 
1807 ökade åkerarealen i Västmanlands län med knappa 80 000 hektar 
medan ängsarealen minskade med 74 000 hektar, låt vara att skattning-
arna för 1841 är ungefärliga: sannolikast är nog att båda uppgifterna är 
underskattningar. Åkerarealens ökning svarar således nästan exakt mot 
ängsaralens minskning. 

Alltså behövdes plog. Den intensifierade nyodlingen var kopplad 
till ny teknik och bruket av för regionerna delvis nya redskap, i första 
hand olika typer järnplogar med välvd vändskiva. Från mitten av seklet 
spreds för tiden avancerade brukstillverkade järnplogar snabbt i båda 
länen.264 Den konventionella visdomen har delat upp Sverige i områden 
där plogen var det huvudsakliga plöjningsredskapet och i områden där 
årdret var det. Årderområdet var Östsverige, de östra Mälarlänen och 
Östergötland, men även Småland. Eftersom årdret är ett ursprungligare 
och äldre redskap än plogen, har det ibland uppfattats som att använ-
dandet av årder hade med konservatism att göra. Andra har skjutit in 
sig på teknikens funktionalitet, vilket är rimligare. I Uppland, Söder-
manland och Östergötland med dess försommartorra slättbygder, har 
det hävdats att den tiltvändande plogen tenderade att torka ut jorden för 
mycket. Hög kalkhalt i jorden och tunnare leror gjorde att jorden lättare 
släppte igenom vatten och topografin innebar dessutom att det var lät-
tare att dika. I Östsverige förekom sedan länge diken.265 Årdret passade 
även bra för att bearbeta och ogräsrensa trädan, så att den dyrbara höst-
säden blev så ren och högavkastande som möjligt. 

I Västsverige (halva Skåne), Halland, Västergötland, Närke, delar 
av Västmanland, Dalarna och Norrland användes däremot tidigt plog. 
Plogen ger en djupare och mer fullständig bearbetning, mer organiskt 
material vänds ner och kan ges gödselfunktion. I Västsverige var kli-
matet fuktigare och samma problem med för mycket avdunstning fanns 
inte. Plogen, det modernare redskapet slog således igenom. Åtminstone 
i Västergötland, Närke och sydvästra Västmanlands län använde man 

                               
264 Se t.ex. Jirlow (1963-64), ss. 17 ff; Utterström (1957, I), ss. 660-673, Gadd (1998).  
265 Gadd (2000), ss. 149-150. 
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plogen till att vända tiltorna mot mitten av fältet för att rygga åkrarna 
och på det viset ordna avrinning utan dikning. 

Ett län eller landskap stod mitt emellan. Det var Västmanland. 
Östligaste Västmanland hörde otvivelaktigt till Östra Svealand och 
Östsverige, försommartorka, koncentration på råg och intensivt trädes-
bruk var regeln där, liksom på Upplands slätter. Ragnar Jirlow har emel-
lertid visat att plogen var tidigt spridd i Västmanlands län. Han menar 
att den kom västerifrån, från Närke och ursprungligen Västergötland. 
Detta diffusionsmönster innebar att plogen ännu under tidigt 1800-tal 
var mer vanligt förekommande ju längre västerut i länet man gick. 
Längst i öster förekom den, men inte mycket mer. Dessutom svepte 
dalplogen, den tidigast utvecklade järnplogen med välvd vändskiva ner 
i Bergslagshäraderna i nordväst.  

Det finns emellertid skäl för tvivel. Grau som beskriver förhållan-
dena på 1750-talet omtalar (liksom något senare Barcheaus) de våld-
samt ryggade plogåkrarna i Himmeta och Medåker och intrycket är att 
åkrarna blir alltmer ryggade ju längre västerut man befinner sig. Det 
talade onekligen för intensivt plogbruk där. Men plog fanns enligt Grau 
även runt Sala i öster och ända in i Simtuna härad som ju var del av 
landskapet Uppland. Plogen, var i själva verket något som, enligt Grau, 
skilde denna jordbruksbygd från Uppland (i övrigt).266 

För olika delar av Västmanland, t.ex. Munktorps socken som lig-
ger ganska långt västerut framgår tydligt hur plogen och årdret kombi-
nerades. Åtminstone den del av trädan som besåddes på hösten plöjdes 
då och bereddes för sådd. Resten av trädan, som skulle bära vårsäd plöj-
des eventuellt först på våren. Det nyss skördade sädesgärde som nästa 
sommar skulle ligga i träda plöjdes först kommande vår. Allt detta plö-
jande gjordes med plog. Därefter bearbetades trädan med årder under 
sommaren. Man använde ”trädstock” som finns i snart sagt alla boupp-
teckningar, både från Västmanland och Uppland. Eller ”snedstock”, 
som däremot bara förekommer i Västmanland. Med den sneddade man 

                               
266 Jirlow (1963-64), ss. 17 ff; Grau (1901) ss. 232, 271, 289, 316-317, 406, 476. Graus jämfö-
relse med av det västmanländska och uppländska jordbruket 1748, utföll inte till det senare 
fördel (Grau 1919). Barchaeus omtalar användande av plog vid temporär upplöjning av ängs-
mark (lindbruk) i Västmanland 1772. Efter Utterström (1957, I), s. 459. I själva verket var det 
lindbruk som bl.a. med utgångspunkt i Mentzer, Moraeus och Grau, som beskrivits ovan, helt 
beroende av användning av plog. Värmlänningarnas gärning som nyodlare som Berglind näm-
ner i citatet är omskriven av t.ex. Utterström (1957, I), s. 710. De omnämns även av ett par det 
tidiga 1800-talets dagboksförfattare. Pehr Jansson i Mälby, Vittinge (Upplandsdelen av Väst-
manlands län) berättar att värmlänningar från Fryksdals härad i augusti 1823 kom och plöjde 
upp en del av Österhagen (Jirlow 1963-64), s. 17. Som redan nämnts kom i juli 1827 värmlän-
ningar till Olof Janssons gård i Öster Tullsta, Kila socken väster om Sala och plöjde upp ”Kihl-
grens äng” (Olof Janssons dagbok 28/7 1827, SBD 70, NMA). 
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över plogfårorna. Plogen var allmän här och första gången en plog med 
järnfjöl dyker upp i en bouppteckning från Munktorp är 1796.267 

Jag har gått igenom bouppteckningar från Tuhundra härad, som 
innefattar en liten skogsbygdssocken och fyra slättbygdssocknar nära 
Västerås. Alltifrån 1740-talet till 1870-talet fanns där hela tiden sned-
stockar och trädstockar. Men även plog fanns hela tiden och från och 
med 1820-talet specificerades ofta att den hade vändskiva (fjöl) av järn. 
Senast sedan 1820-talet finns här även regelbundet ett annat av den 
agrara revolutionens redskapsmässiga attribut: klös- eller billharven, en 
djupharv med kraftiga smidda billar som på sätt och vis ersatte årdret i 
trädesbearbetningen. Fabrikstillverkade plogar, t.ex. från Överum, fö-
rekommer i materialet först från och med 1860-talet, men det är själv-
klart så, att en del av plogarna som räknas upp tidigare, kan ha varit 
bruksfabricerade.268 

Jag studerade även bouppteckningar från en utpräglad slättbygds-
socken i centrala Uppland, Vaksala. Där fanns före 1840-talet inga plo-
gar alls. De första plogarna som överhuvudtaget dök upp var fabrikstill-
verkade plogar (Åker, Furudal). De blev snabbt allmänna på 1850-ta-
let.269 Vi kan notera att detta var en smula tidigare än när motsvarande 
plogar – så vitt bouppteckningarna skvallrar om dem – spreds i stor 
skala i den centrala slättbygden i Västmanland. Hämmades spridningen 
här av att man redan sedan länge (uppemot 50 år) hade enklare järnplo-
gar?  

                               
267 Pettersson (1953-57), ss. 54-56, 79-82. 
268 Vi kontrollerade samtliga bouppteckningar från Tuhundra häradsrätts arkiv där den boupp-
tecknade hade dragdjur (häst eller oxe) minst en ko och rudimentära åkerbruksredskap (harv 
samt årder eller plog) från åren 1820-24, 1830-34, 1840-44, 1850-54 och 1860-64 (146 st). Plog 
fanns hos samtliga dessa boupptecknade vid dessa nedslag, utom i fem fall, samtliga dessa fem 
var torpare. Dessutom kontrollerades 6 bouppteckningar från 1869 och 20 från 1874, med 
samma restriktioner. Här hade alla utom två boupptecknade plog och det torde vara så, att de 
två som inte längre var de huvudaktiva på respektive gård. Före 1820 finns en betydande lucka 
i bouppteckningsmaterialet. Men bouppteckningar finns i rikt mått från 1740-, 1770- och 1780-
talet. Här nöjde vi oss med att kontrollera två bouppteckningar från Lillhärad och två från Ding-
tuna från 1780-talet (1782, 1782, 1780, 1780). Vi tog här de första personerna i registret med 
patronymikon och som inte uppenbart var överåriga eller icke hemmansägare/brukare (dvs 
bodde på någon bys ”ägor”). Alla fyra hade plog. För 1740-talet kontrollerade vi den enda 
bouppteckningen från Lillhärad samt två valda på ovan redovisade sätt från Dingtuna. Samtliga 
(från 1743, 1744, 1745) hade plog. Därmed anser vi det visat att plog var allmän i häradet från 
åtminstone 1740-talet och kontinuerligt. Plogarna specificeras på relativt olika sätt. I 1820-tals-
urvalet är det specificerat för 7 av 15 att plogen hade järnvändskiva. Från 1830-talet gäller det 
21 av 35 plogar. Det angavs aldrig att fjölen var av trä. För plogarna från 1780-talet och tidigare 
nämns inget om vändskivans material. Bouppteckningarna hämtades från Tuhundra häradsrätts 
arkiv, dels via Riksarkivets databas i Digitala forskarsalen, dels från via Arkiv Digital, dels i en 
del tidiga fall direkt i ULA.  
269 Bouppteckningar från Vaksala häradsrätts arkiv i Riksarkivets databas. 
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Så långt stämmer schablonen om Öst och Väst och Landet mitt 
emellan. Marja Erikson har funnit plogar i det tidiga boupptecknings-
materialet (1730-50-tal) i Torstuna. Det är västligaste Uppland och 
samtidigt östligaste Västmanlands län och det stämmer bra med att 
Grau observerade plogbruk i det närbelägna Simtuna härad. Sedan för-
svann plogarna från Torstunas bouppteckningar, för att återkomma vid 
mitten av 1800-talet, som i Vaksala. Torstuna är en starkt uppodlad 
bygd och efter storskiftet fanns egentligen bara en enda stor, i sinom tid 
odlingsbar, ängsmark kvar: Marstallen, som hörde till flera socknar. 
Om man endast använde plogen till vallbrott behövdes den inte längre, 
sedan en eventuell uppodlingsvåg i samband med storskiftet avklingat. 

För att kontrollera den hypotesen undersöktes Torstunas grann-
socken Vittinge i samma härad. Vittinge var relativt skogstät, hade 
mycket lägre uppodlingsgrad och hade ännu sent under 1800-talet 
mycket ängsmark. Där fanns plog allmänt i bouppteckningarna alltifrån 
att de dyker upp 1737 (en av plogarna från detta år betecknades dessu-
tom som ”gammal”) och fram över 1800-talet. Från 1820-talet är det i 
regel fråga om järnplogar.270 

Sporrad av detta resultat kontrollerade jag översiktligt bouppteck-
ningar från ett antal relativt skog- och ängsrika socknar i västra Upp-
land, både sådana som hörde till Västmanlands län och sådana som räk-
nades till Uppsala län. Jag tittade inledningsvis bara på bouppteck-
ningar från åren 1810-14. Antalet varierade. I databasen valdes de första 
bouppteckningar ut, som påträffades som hade patronymikon och bo-
stadsort som inte låg på respektive bys ”ägor”. Det borde indikera att 
det var fråga om bönder. Många måste förbigås, eftersom de visade sig 
gälla icke aktiva bönder. Metoden är enkel, explorativ och osäker. Om 
praktiskt taget alla snabbt hittade bouppteckningar innehöll plogar, 
drogs slutsatsen att plogen var allmän i socknen i fråga. Om ingen av 
de fyra, fem först kontrollerade bouppteckningarna efter aktiva bönder 
hade plog, drogs slutsatsen att plog åtminstone inte var allmän i socknen 
i fråga, utan snarast inte användes bland bönder. 

 Vad gäller Uppsala län fann jag plog i två av fem bouppteck-
ningar från Västeråker, i fyra av fem i Skogstibble, i fem av nio i Ny-
sätra socken och i två av fyra i Järlåsa. Slutsatsen bör kunna dras, att 
                               
270 Bouppteckningar i Torstuna häradsrätts arkiv (innefattande Vittinge socken 1737-1824). To-
talt kontrollerades 97 bouppteckningar enligt samma princip som ovan (den boupptecknade ska 
ha haft dragdjur, ko och rudimentära åkerbruksredskap). Bouppteckningarna var tämligen 
jämnt fördelade över tid. Inledningsvis kontrollerades alla bouppteckningar från 1820-24, 
1810-14 osv. till 1860-64. Därefter kontrollerades alla bouppteckningar 1730-59 (30 st). Bo-
uppteckningarna från 1760-talet och framåt var antalsmässigt ganska jämnt fördelade. Plog 
fanns i samtliga bouppteckningar utom fem. 
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plogen vid detta tidsskede var någorlunda vanlig, men inte allmän bland 
bönder i dessa socknar som ligger i Hagunda härad, med undantag av 
Nysätra som ligger i Lagunda härad. I Hagby och Vänge (Hagunda hä-
rad) hittades inga plogar. Inte heller i Bälinge (Bälinge härad). I Åland 
(Hagunda) hittades inga användbara bouppteckningar från tidsskedet 
och från 1820-24 endast en (som inte hade plog). Inte heller från Ramsta 
fick jag ihop något bra underlag, bara en bonde 1810-14 (som hade 
plog). Här fanns flera från 1820-24. Fyra kontrollerades, en hade plog 
(med järvändskiva), de övriga saknade plog. Avseende dessa socknar 
är läget alltså oklart. Tydligt är, vad avser Ramsta att det fanns bönder 
som hade plog, men det var inte allmänt. Av socknar i Västmanlands 
län undersöktes Östervåla (inga plogar), Harbo (inga plogar), Väster-
lövsta (plog i tre av fyra bouppteckningar) och Enåker (plog i tre av fyra 
bouppteckningar). Slutsatsen blir att plog var vanlig i Västerlövsta och 
Enåker. Det är överraskande att plog saknades i den mycket skog- och 
ängsrika socknen Östervåla. Jirlow kom till samma resultat. Dock fann 
jag plogar i två av fyra bouppteckningar från Östervåla 1820-24. Slut-
satsen är att plogen i det tidsskedet förekom där, men var ovanlig.271 

Uppenbarligen finns det en viss spridningseffekt. Plogar saknas 
nämligen helt i de mer östliga norduppländska skogsrika socknarna som 
kontrollerats (Tegelsmora, Alunda). Det kan också konstateras att plo-
gar saknas i västuppländska slättbygdssocknar, men finns i skogs- och 
ängsrika socknar, dock kanske inte i samma omfattning som i grannlä-
net. Schablonen att årdret regerade enväldigt i hela Uppland måste dock 
överges. I flera gränsbygdsocknar med mycket skog och äng var plogen 
vanlig. 

En rimlig slutsats är helt enkelt att den kända teknik (som inte var 
särskilt dyr) som passade bäst för respektive område användes. I områ-
den där man regelbundet bröt fleråriga grässvålar, där behövde man 
plog, och man hade mycket riktigt plogar. På Uppsalaslätten behövdes 
före uppodlingarna av de stora odalängarna ingen plog. Årdret räckte 
väl för att bryta marken på höststubben och för trädesbearbetning och 
hade också sina fördelar genom att det faktum att den inte vände tiltan 
innebar att mer fukt bevarades i joden, vilket var viktigt i denna för-
sommartorra region. När väl de fabrikstillverkade plogarna blivit till-
gängliga och bevisat sin bearbetningsmässiga överlägsenhet och när 
plogar dessutom behövdes för den stora ängsuppodlingen och senare 

                               
271 Bouppteckningar från Lagunda häradsrätt (Nysätra), Hagunda häradsrätt (Vänge, Åland, 
Hagby, Ramsta, Järlåsa, Skogstibble), Bälinge häradsrätt (Bälinge) Simtuna häradsrätt (Väster-
lövsta, Enåker), Våla häradsrätt (Östervåla Harbo) har studerats, Allt från Riksarkivets databas 
i Digitala forskarsalen. 
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för brott av fleråriga åkervallar, blev fabriksplogen det dominerande be-
arbetningsredskapet även i dessa bygder. Att plogen var avsevärt mer 
allmän i Västmanlands län – även i vad som nog kan betecknas som 
slättbygder – korresponderar väl med att nyodlingen var kraftigare där 
före 1850, att havreodlingen expanderade mer där och att lindbruket var 
mer utbrett än det var i Uppsala län. Den Jirlowska teorin om spridning 
västerifrån kan förstås också ha något för sig. 

5.4. Sammanfattning 
I kapitlet gjordes ett försök att sammanfatta och tyda den trans-

formation av odlingssystemet som försiggick gradvis i de båda stude-
rade länen under hela 1800-talet. Utgångsläget var på de flesta håll två-
säde, med marginell odling av havre på ängslindor i eller utanför åker-
gärdena. Tvåsädet anfrättes för det första, i båda länen av att mindre 
avdelningar av trädan besåddes med ärter, bönor, rovor, snart också klö-
ver och växande mängder potatis. För det andra, och i grund och botten 
viktigare, blev den tvåskiftade odalåkern successivt mindre central som 
odlingsresurs. Nyodlingen tog form av upplöjningar av ängsmark där 
framför allt havre såddes och särskilt i Västmanlands län blev havren 
mot slutet av perioden den överlägset viktigaste grödan. Detta innebar 
till en början en expansion av en typ av lindbruk, som enligt LHB fak-
tiskt förekom i båda länen: Havren såddes på ängsmark som låg öppen 
ett par år, men sedan fick valla igen under flera år. Det innebar etable-
randet av en ny cirkulation, med tanke på havrens stora roll, inte obe-
tydlig. Hädanefter kunde det alltså på samma gård finnas två samtidiga, 
varandra icke berörande cirkulationer. Efterhand smälte de samman och 
skolboksvarianten på sex- till åttaårigt växelbruk kunde på detta vis 
gradvis etableras. 

Jag anför skäl för att storskiftet som innebar att ängsskiften lik-
som utmarksskiften privatiserades (i den mån de varit samfällda tidi-
gare) bör ha gjort det lättare för enskilda brukare att plöja upp ängs- och 
hagmark för sådd av havre, för etableringen av lindbruk på ängsmarker 
eller för permanent uppodling av sådana marker. En restriktion bestod 
i att ängsskiftet bör ha förblivit särhägnat och samhägnat med andra 
bybors ängsmark vilket innebar att djur släpptes betande där efter slåt-
tern. Privata uppodlingar på ängsmarker måste därför sannolikt fredas 
med hjälp av tillfälliga stängsel. Samma gällde odlingar på trädan. 

Laga skifte som (i goda fall) innebar att var och en fick all sin 
inrösningsmark (åker, äng och odlingsbar mark) sammanförd i ett enda 
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skifte innebar att privata nyodlingar underlättades starkt. Varje jordä-
gare fick betydligt mer handfast kontroll över utnyttjandet av sina mar-
ker. Marken var inte hägnad tillsammans med andra bybors och hänsyn 
behövde inte tas till andra bybors betessläpp, eller odlingsrytm. Dessu-
tom kopplades laga skifte snart till en ny hägnadsförordning av 1857. 
Den innebar att jordägarna inte längre hade ansvar för att med stängsel 
freda sin växande gröda mot betande djur. I stället ålåg det nu jordä-
garna att hålla sina betande djur skilda från andra jordägares växande 
gröda genom stängsel, tjudring eller vallning. Djuren skulle fortsätt-
ningsvis inte längre stängas ut utan stängas in. Dessutom innebar skif-
tets regler om att kvantitet kunde ersätta kvalitet att vissa jordägare 
kunde tilldelas mycket lite åker, men i stället mycket äng och odlingsbar 
jord. För att komma upp i tidigare besådda arealer, var de därför 
tvungna att odla upp ängsmark. I teorin bör därför laga skiftet av flera 
skäl starkt ha befordrat nyodlingen. 

 
 
 



 138 

6. Åkern 

I detta kapitel ska resultaten av skattningarna av åkerarealen i Uppsala 
och Västmanlands län presenteras och diskuteras. 

6.1. Åkerarealens tillväxt i Uppsala och Västmanlands 
län 1570-1920 
Resultatet av de skattningar av åkerarealen i de två länen, som beskrivs 
i kapitel 16 sammanfattas i tabellerna 6.1-2. och i figurerna 6.1-2. I fi-
gurerna ligger mina skattningar från 1767 respektive 1770 och framåt. 
Dessutom har Palms skattningar för 1570, 1630 och 1690 lagts in. I 
Västmanlands läns fall har Palms skattning för 1630 bytts ut mot Bruno 
Johnssons (avseende 1650), som kompletterats med Palms värden för 
de socknar Johnsson utelämnade. 
 
Figur 6.1. Åkerareal Uppsala län 1570-1916. Hektar. 

Källor: 1570, 1630, 1690: Palms databaser (SND 0910_001-003); 1767: Storskiftesakter 1750-
1800; 1887: storskiftesakter 1780-1800; 1820: enskiftesakter 1807-1827; 1841 lagaskiftesakter 
1827-49; 1862: EK 1860-64. Därefter HSB BiSOS N, 1878-1911 och SOS Jordbruk och bo-
skapsskötsel 1913-20. 
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Figur 6.2. Åkerareal, Västmanlands län 1570-1916. Hektar. 

Källor: 1570, 1630, 1690: Palms databaser (SND 0910_001-003); 1767: Storskiftesakter 1750-
1800; 1887: storskiftesakter 1780-1800; 1820: enskiftesakter 1807-1827; 1841 lagaskiftesaker 
1827-49; 1862: EK 1860-64. Därefter HSB BiSOS N, 1878-1911 och SOS Jordbruk och bo-
skapsskötsel 1913-20. 
 
Brottpunkterna i figurerna utgörs av medianåren för respektive skatt-
ning, egentligen representerar flertalet punkter alltså kortare eller längre 
tidsperioder, vilket framgår av tabellerna 6.1-2.272 I tabellerna finns även 
Martin Lindes skattningar av åkerarealen 1750 i de båda länen med. De 
har uteslutits ur figurerna. Det framgår av tabellerna att de är orimligt 
låga. 

Eftersom länen med avseende på åkerarealens storlek framemot 
1800-talet är påtagligt lika stora, är jämförelser lätta att göra. På grund-
läggande plan utvecklas åkern i de båda länen som väntat lika. Tillväx-
ten är relativt svag fram till början av 1800-talet. Ökningstakten stiger 

                               
272 De skattningar som vi svarat för direkt gäller 1767 (1770) –1916. De har alltså 
kompletterats med de åkerarealer som framräknats av Lennart Palm för 1570 (base-
rat på samtida utsädesuppgifter), cirka 1630 (äldre geometriska jordeböcker samt en 
rad skilda hjälpvariabler) och 1690 (skattläggningsmetoder, indelningsverk, tionde-
sättning). För 1650 har vi använt en alternativ skattning av åkerarealen i Västman-
lands län (Jonsson (1965), s. 102. Den anger arealen till 70 086 tunnland. I Johns-
sons undersökningsområde ingår inte Skinnskattebergs bergslag, Gamla Norbergs 
bergslag, Vagnsbro härad och Ängsö socken. Om Palms skattningar för dessa områ-
den läggs till Johnssons värde och om det senare, som skett i alla på lantmäteriupp-
gifter grundade åkerarealer före laga skifte reduceras med 10 procent för impedi-
ment hamnar den på 32 501 ha, att jämföra med Palms uppgift för 1630 som lyder 
på 25 486 ha. 
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successivt under 1800-talet men planar fram emot sekelskiftet 1900, 
vilket framgår av tabell 6.3. 

Som känt är, var Uppsala län (här med gränser gällande till 1971) 
tidigare i högre grad uppodlat än andra områden i Mellansverige och 
merparten av Sverige överhuvudtaget.273 Även om det fanns betydande 
variation inom länet så gällde det ändå länet i dess helhet. Endast de 
östligaste delarna av Västmanlands län (som delvis hör till landskapet 
Uppland), hade liknande uppodlingsgrad som de stora centrala delarna 
av Uppland: slätterna runt Uppsala, Tierp och Enköping.274 Här framgår 
detta av att åkerarealen i Uppsala län kring 1570 var nästan dubbelt så 
stor som åkerarealen i Västmanlands län. Åkerarealen växte (vilket 
också framgår av de framräknade årliga tillväxttakterna för olika peri-
oder i tabell 6.3.) emellertid därefter snabbare i det senare länet och 
omkring 1770 var åkerns omfattning ganska lika, runt 56 000 ha i Upp-
sala län, drygt 48 000 ha i Västmanlands län. 

Det är framför allt utvecklingen mellan 1690 och ca 1770 i de två 
länen som är avvikande. För Uppsala läns del noteras en marginell 
minskning, som rimligen ligger inom felmarginalen. Åkern var av un-
gefär samma omfattning 1690 som 1767. I Västmanlands län ökade are-
alen samtidigt tydligt från omkring 30 000 ha till närmare 50 000 ha. 
Efter 1770 är tillväxtkurvorna snarlika (tillväxten är snarast tillfälligtvis 
något starkare i Uppsala län), men från 1810-talet drar nyodlingen i 
Västmanlands län ifrån. 

Förklaringen till skillnaderna i tillväxttakt mellan de två länen un-
der den undersökta perioden, torde således gå tillbaka på topografiska 
förhållanden, eller snarare på skillnader i tidigare uppnådd uppodlings-
grad. Det är ju välkänt att de allra högsta nyodlingstalen för perioden, 
tenderar att härröra från skogs- eller mellanbygder, snarare än slättbyg-
den (se ovan avsnitt 3.3. Denna bild bekräftas i stort sett om vi disaggre-
gerar materialet. I tabell 6.4-5 redovisas den procentuella tillväxten hä-
radsvis i båda länen, från 1690 (Palms uppgift) till 1916. Åkerarealen 
1767 (Uppsala län) respektive 1770 (Västmanlands län) har satts till 
100. För Västmanlands län har vissa härader måst slås samman, de sam-
manslagna häraderna är av mycket likartad karaktär. 

I tabellen avseende Uppsala län är häraderna ordnade uppifrån 
och ner utifrån minskande andel skog enligt EK 1860-64. Högst upp 
finner vi således härader med stora inslag av skogs- (och bergs-
lags)bygd, ju längre ner vi går i tabellen, ju mer utpräglad slättbygd blir 
det frågan om. Det framgår av tabellen att de härader som hade högst 
                               
273 Se t.ex. Myrdal & Söderberg (1991), s. 177-179. 
274 Sporrong (1985). 
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tillväxt mellan 1690 och 1767 var Olands, Norunda, Åsunda, Trögd och 
Håbo. Det var såldes dels ganska utpräglade skogsbygder, dels tre hä-
rader längst ner mot Mälaren. Mellan 1767och 1862 var tillväxten högst 
i Örbyhus, Olands, Hagunda, Rasbo, Ulleråker och Bro härader, det vill 
säga huvudsakligen härader med ganska mycket skog. Mellan 1862 och 
1916 var tillväxten återigen starkast i Olands och Örbyhus härader och 
dessutom i Bälinge härad, d.v.s. rätt skogstäta områden. Ser vi till hela 
perioden som vi skattat: 1767-1916 så var tillväxten starkast i de nord-
liga skogshäraderna Örbyhus och Oland, men starkare än genomsnitt-
ligt även i Bro, där sjösänkning förekommit. Sammantaget kan man 
säga att de nordliga skogshäraderna sett till hela perioden och framför 
allt sett till dess senare del, hade den starkaste åkertillväxten. Det är inte 
märkligt. I slättbygden runt Uppsala och nere vid Mälaren var uppod-
lingsgraden redan vid periodens början jämförelsevis hög (och den för-
blev högre än på andra håll). Det var främst i de nordliga skogsbygderna 
det fanns potential för nyodling. 

Även den västmanländska tabellen är ordnad med de skogsrika 
bygderna längst norrut överst och de slättrika söderut längst ner. Även 
här är det över lag tydligt att det med några undantag är i de mer skogs-
rika häraderna åkertillväxten är som starkast. 1690-1770 är tillväxten 
starkast i Övertjurbo, Åkerbo och Norrbo. Av dessa härader är Norrbo 
att betraktas om blandbygd, Åkerbo omfattar slättbygden längst mot 
sydväst, mot Hjälmaren och där Mälaren slutar, medan Övertjurbo har 
mycket skogsbygd, även om där också finns slätter. 1770-1851 var till-
växten starkast i Bergslagshäraderna som slagits samman: alltså Gamla 
Norbergs och Skinnskattebergs bergslag, samt i Vagnsbro som brukar 
sägas ligga i gränslandet till Bergslagen. Det är uppenbart att det skedde 
en kraftig nyodling i bergsbruksområdena under första hälften av 1800-
talet. 1851-1916 var tillväxten särskilt stark i Övertjurbo, Våla, Vagns-
bro härader samt Simtuna och Torstuna härader. Sett till hela den period 
som skattats här, 1770-1916 var åkertillväxten starkast i Övertjurbo. 
Våla, och Vagnsbro härad samt i Bergslagshäraderna. Den var precis 
över länsgenomsnittet även i Åkerbo. 

Det finns alltså en tydlig skogsgradient i Västmanlands län, men 
håller man sig till de sydliga häraderna som når ner mot Mälaren finns 
möjligen även en öst-västlig gradient. Det stora slättdominerade 
Åkerbo, har en ganska stark åkertillväxt. Slättbygden i sydost: 
Tuhundra, Yttertjurbo och Siende härader, som i flera avseenden liknar 
centrala Uppsala län, har genomgående lägst åkertillväxt. Norrbo som 
visserligen vid Västerås når mot Mälaren har en hel del skogsbygd och 
ligger, liksom Snevringe, som ligger närmast öster om Åkerbo och dels 
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har ren Mälarslätt, dels ren skogsbygd lite längre norrut, hamnar mellan 
ytterligheterna.  

Under 1800-talet dominerade likheterna i tillväxtmönstret mellan 
de två länen. Under den tjugoårsperiod, 1841-62 som omfattar den mest 
omfattande skiftesverksamheten275 sjönk tillväxttakten i Uppsala län. En 
brist här är att värde saknas för tidigt 1850-tal. För Västmanlands län 
har vi ett sådant och där sjönk tillväxttakten på 40-talet som i flera av-
seende var problematiskt, men stärktes däremot mellan 1851 och 1865 
(eller möjligen 1851-74, eftersom 1865 års värde är en smula osäkert). 
Åkertillväxten var i båda fallen som högst under 1860- och 1870-talen, 
men därefter planar den ut. Det är dock att märka att nyodlingen (netto) 
in på det begynnande 1900-talet i båda fallen är väl i nivå med vad den 
var före 1810-talet. Även om den sänktes påtagligt på 1880-talet var 
den då fortfarande påtaglig. 

Detta står i viss kontrast till det resultatet (dock avseende rikspla-
net), som Jörn Svensson (1965) kom fram till. Han menade att tillväxten 
i princip upphörde redan under 1880-talet. Visst avtar tillväxten enligt 
vårt resultat, men den fortsätter trots allt på rätt hög nivå. 

6.2. Tolkning av tillväxtmönstret  
Den relativt snabba åkertillväxten mellan 1570 och mitten av 1600-talet 
förefaller ganska rimlig. Under denna period expanderade järnhante-
ringen starkt och kom att utgöra en stimulerande marknad för jordbruk 
i norra Mälardalen. Likaså tillväxte Stockholm starkt i och med att den 
administrativa apparaten byggdes ut.276 Å andra sidan har Myrdal och 
Söderberg visat att Mälardalens andel av riksskörden gick ner åt-
minstone från 1540-talet till omkring 1600 och att totalskördarna där 
rentav följde en vikande trend, medan nyodlingsverksamheten uppen-
barligen var intensiv i Västsverige och Småland. Det är svårare att uttala 
sig om rimligheten i att tillväxten avtog så pass starkt under senare de-
len av 1600-talet. Däremot är den fortsatta stagnationen från denna tid 
fram till storskiftesperioden (tydligast i fallet Uppsala län) rimlig, nå-
gon expansion förekom knappast under 1700-talets första hälft, särskilt 
inte de första tjugo åren som dominerades av det stora nordiska kriget.277 
Under senare delen av 1700-talet pågick en successiv prisökning på 
                               
275 Se BiSOS H 1905 (supplement). 
276 Här överensstämmer resultatet med det som (på riksnivå) framkommit hos Schön & Krantz 
(2012). 
277 Jfr Gadd (2000), ss. 341-342. Detta gäller även om tillväxten rimligen återupptogs efter 
1725. 
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spannmål, från omkring 1770 innebar den för stora grupper en sänkt 
levnadsstandard.278 Men prisstegringen bör tillsammans med de fast-
låsta och regressivt verkande skatterna som innebar att (skatte- och 
krono-) bönderna fick behålla mer av producerat överskott utöver re-
produktionsbehoven, ha lockat till omfattande nyodling, även om flera 
svåra missväxtår på 1770-talet och 1780-talet ställde till problem.279 

Skillnaden i tillväxttakt mellan den senare och den förra delen av 
storskiftesperioden förefaller tydlig, särskilt i det västmanländska fallet. 
Möjligen kan de goda spannmålskonjunkturerna från slutet av 1790-
talet till Napoleonkrigens slut samt storskiftena i sig ha stimulerat ny-
odling en smula.280 Studerar man storskiftesakterna, särskilt de västman-
ländska, är det tydligt att något pågår. Det händer att lantmätarna klagar 
på att bönderna inte tagit upp mer vretmark eller inte gjort mer av den 
”odlingsmark” de ansåg att bönderna hade. 

Här finns emellertid komplikationer. Som noterades i kapitel 6 
storsskiftades en bys samtliga ägor inte alltid samtidigt. För att få finna 
en mätpunkt för åkerarealen måste vi utgå från de akter som innebar att 
åkern mättes upp och skiftades. Ibland gällde sådana skiften enbart 
åkergärdena. I andra fall gällde de ”hemägorna”, d.v.s. åkergärderna 
samt det (eller de) inhägnade ängsgärdet/na som låg vid bycentrums 
närhet. I många fall skiftades (delar av) ängsmarken vid annat tillfälle, 
oftast senare. Skogen skiftades också i regel separat. I vissa områden 
där skogen var viktig (t.ex. för järnbrukens kolning), kunde den skiftas 
tidigare än hemägorna, eventuellt delades och privatiserades den redan 
långt före storskiftet stadgades.281 Storskiftet av själva åkergärdena hade 
förmodligen inte så stor betydelse för att stimulera nyodlingen. Gärde-
säng, alltså äng, lindor, som låg inom åkergärdena var enligt Olai ofta i 

                               
278 Se t.ex. Gadd (2000), s. 343. 
279 Se t.ex. Heckscher (1949: II:1), s. 188, 238-239. Utterström (1957, I), s. 717. Jfr Herlitz 
(1974), ss. 361-362. Heckscher angav också hemmansklyvningen som försiggick snabbt några 
decennier efter dess frisläppande 1747, samt torpbildningen som stimulerande på nyodlingen. 
Båda företeelserna reflekterade dels en pågående stegring av folkökningen och en från mitten 
av seklet tydlig omsvängning mot en demografiskt stimulerande politik. 
280 Både spannmåls- och jordpriserna steg markant. Se för lokala jordpris- och spannmålspris 
Erikson (2018), ss. 104, 126. Det är möjligt att tillväxten fram till mätpunkten 1820 i det upp-
ländska fallet underskattas något, i och med mätmetoden. 1820 års värde grundas ju här enbart 
på enskiften och dessa genomfördes till inte ringa del i byar som tidigare inte storskiftats, och 
om storskiftet möjligen hade någon positiv inverkan på nyodlingen, skulle den alltså ha saknats 
för många av de byar som enskiftades. Dessa borde då vid tiden för enskiftet, ha atypisk liten 
åkerareal, vilket skulle leda till att tillväxten mellan storskiftesfasen och enskiftesfasen un-
derskattas när skattningen baseras på ES. Motsvarande gäller mätpunkten 1813 för Västman-
lands län vilken baseras på sena storskiften och enskiften. Om den möjliga vådan av att gene-
ralisera utifrån skiftesakter utförda sent inom ett områdets skiftesprocess, se avsnitt 
16.1.3.ovan.  
281 Se Hallberg & Nyström (2021) samt Tollin & Widgren (2021). 
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hög grad redan uppodlade vid tiden för storskiftet även om sådan upp-
odling kanske förenklades när varje delägare fick större och mer sam-
lade lotter av åkergärdena. Om storskiftet av ängsmark innebar att större 
ängsgärden för första gången delades upp och ängstegarna privatisera-
des (inom inhägnade ängsgärden), så gav det större möjligheter för en-
skilda bydelägare att plöja upp sin numera egen ägandes äng, och öka 
sin åkerareal, även om detta fält kunde behöva särhägnas för att inte 
störa byns rytm av betessläpp. Det skulle innebära, att i den mån stor-
skiftet i sig gynnade ökad nyodling, så var det inte skiftet av åkermarken 
utan skiftet av ängen som var det centrala.282 

En del äng låg på utmarken, långt från gårdscentrum. Sådan äng 
skiftades ofta sent långt efter det att hemägorna skiftats. Det är kanske 
inte så troligt att det ledde till uppodlingar, även om det säkerligen fö-
rekom. Däremot ligger det nära till hands att hemäng som skiftades, 
antingen i samband med åkern, eller ibland några år senare – det skedde 
ofta när det var frågan om en stor äng som delades av flera byar – gav 
möjligheter till nyodling och ökning av åkerarealerna.283 

Detta innebär att när vi utgår från medianåren för storskiftena på 
åkermark (1767 och 1787 för Uppsala län och 1770, 1793 samt 1813 
för Västmanlands län och sedan räknar tillväxttakter mellan dessa tid-
punkter och en senare, den första medianpunkten för ”tidiga” laga skif-
ten (i båda fallen 1841), så finns ett fel av okänd storlek. I den mån 
(hem)ängen skiftades senare än hemåkern, kan misstänkas att ökningen 
av åkermark var mycket måttlig mellan dessa tillfällen men däremot 
starkare från det att hemängen skiftats. I praktiken innebär det att kur-
vorna mellan nedslagen för storskifte och laga skifte i figur 7.1 och 7.2. 
                               
282 Se vidare, kapitel 4 ovan. 
283 Detta innebar i ett senare skede en komplikation. Fördelningen av byamålet, örestalet, som 
var skiftegrund ändrades inte i och med privat uppodling av genom storskiftet privatiserad äng. 
I och med privat nyodling fick nyodlaren mer åker och mindre äng och alltså större andel av 
byns totala jordvärde än proportionerna i byamålet förutsatte (såvida inte alla bydelägare 
nyuppodlade lika mycket, vilket kunde varit fallet om nyodlingen skedde kollektivt). Vid ett 
senare skifte, vid laga skiftet, delades åter byns resurser efter vars och ens örestal, den privata 
nyodlaren riskerade därför att mista en del av frukterna av sitt nyodlingsarbete. Laga skif-
tesstadgan 1827 (kap 8 § 6) medgav under vissa förhållanden att sådan privat nyodling på sam-
fälld mark fick behållas, om de andra delägarna tillhandahölls motsvarande icke-uppodlad mark 
ut det gemensamma. Dylik omfördelning kunde hur som helst förutses. Delägarna såg ju att 
jorden vid storskiftet (och ibland vid tidigare revningar) delats enligt örestalet, och bör ha för-
stått att så kunde ske igen. Efter storskiftet och innan laga skifte var genomgånget, upplevde 
byarnas jordägare, en institutionell osäkerhet. De visste inte om jorden de brukade skulle 
komma att omfördelas eller inte. I och med skiftesvitsordet räckte det att en jordägare ville så. 
Se Nyström (2007). Först i och med fastställt laga skifte, som innebar en ren privatisering, 
upphörde möjligheterna till vidare omfördelning av bys jord enligt örestalet. Den privata dis-
positionsrätten blev i princip fri. Lagaskiftesstadgan innehöll emellertid också en passus som 
innebar att storskiftad skog skulle ligga i oförändrad fördelning vid laga skifte, såvida inte samt-
liga jordägare i byn var ense om att skiftet skulle ändras. 
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(som ju är räta interpolationer) skulle vara planare en tid just efter re-
spektive mediannedslag, men sedan stegras i takt med att skiftena av 
ängsmark får effekt. Problemen är dock att de separata skiftena av ängs-
mark är mycket spridda i tid och dessutom i sig inte anger något om hur 
stor åkern var vid ängsskiftestilltfället. I och med att vi har flera ned-
slagsår från storskiftesperioden (som sträckte sig från 1748 till 1827) så 
tror vi ändå att problemet är i någon mån löst. Storskiftet bör alltså, i 
den mån det hade direkt betydelse för nyodlingsförloppet ”ligga 
bakom” (en del av) ökningen av åkerarealen från 1767 till 1787, 1787-
1820 och 1820-1841 i Uppsala län, liksom (en del av) ökningen av åke-
rarealen från 1770 till 1793, från 1793 till 1813 och från 1813 till 1841 
i Västmanlands län. 

Ökningen från 1810-talet (medianår 1813 i Västmanlands län, 
1820 för Uppsala län) till medianåret 1841 är tydlig. En stark ökning 
under 1820-talet ter sig en smula märklig, eftersom 1820-talet är känt 
som ett depressivt decennium med fallande jordbrukspriser. Vi vet 
egentligen inte när accelerationen tog fart. En gissning är att den gjorde 
det i samband med att laga skiften började förekomma efter 1827. Det 
är rimligt att det främst är tillväxt under 1830-talet som återspeglas i 
värdena för 1841. Under 1830-talet steg jordpriserna markant, medan 
de åter föll under 1840-talet, som var tyngt av missväxt i denna region. 
284 Som visats ovan blev lagaskiftesverksamheten i båda länen av större 
omfattning först under 1840-talet, även om den i båda fallen kulmine-
rade på 1850-talet. Tillväxten fortsatte vara hög medan skiftesverksam-
heten kulminerade (under 1850-talet) och därefter. I det västman-
ländska fallet har vi en mätpunkt 1851, och tillväxtens höjdpunkt inträf-
far mellan denna mätpunkt och 1865, men den fortsatte på liknande ni-
våer under hela 1870-talet. 

Tillväxten under 1850-talet skulle möjligen kunna knytas till den 
då intensiva skiftesverksamheten. Men frågan är om inte både denna 
och nyodlingen i sig snarare förklaras av goda spannmålskonjunkturer, 
att skiftesfrekvensen var konjunkturberoende (vilket den enligt samtida 
betraktelser, t.ex. landshövdingarnas femårsberättelser var) och att det 
därmed var de stegrade spannmålspriserna på 50-talet och de följdrik-
tigt rusande jordpriserna, med kulmen under Krimkrigshaussen som var 
motorn som drev både nyodling och skiften.285 
                               
284 Se t.ex. Erikson (2018), s. 126. 
285 Jfr Fridlizius (1957). Jfr den lokala jordprisserie för Torstuna länsmansdistrikt i Erikson 
(2018), s. 126. I ett av författaren lett pågående projekt där jordpriser från samtliga jordtrans-
aktioner i Västmanlands län 1845-1865 analyseras i syfte att reda ut frågan om produktivitets-
vinster i och med laga skiftet, visar det sig att jordpriserna i alla länets 13 härader rusar efter 
mitten av 1850-talet. Medan priset per öresland varit mer eller mindre stagnerande fram till 
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Att expansionen av åkerarealen i båda länen fortsätter från 1860-
talet och in på 1880-talet är tydligt. 1870- och 80-talen är den era när 
mejeriexpansionen börjar och omläggningen mot foderväxtodling på 
åkern tar stark fart.286 Skiftena kan förstås indirekt spela in ändå, men 
eftersom tillväxten fortsätter så länge efter den huvudsakliga skiftespe-
rioden, förefaller det uppenbart att det förändrade efterfrågemönstret är 
en stark drivkraft för den fortsatta tillväxten som hängde samman med 
förändringar av odlingssystem och val av grödor.287 Omställningen mot 
mejeridrift och foderväxtodling fortsatte, men framemot 90-talet var det 
mesta redan gjort och förvandlingen av äng till åker klingade av, utom 
i de nordligaste distrikten.288 En del nyodling av myrmark förekom 
också.289 

En slutsats är att det första verkliga brottet i utvecklingen sker 
mellan 1810-talet och det tidiga 1840-talet och att det pågår i oförmins-
kad, eventuellt accelererad takt fram till det tidiga 1880-talet. Ska vi 
utifrån åkerarealens tillväxt, nyodlingen, tala om en agrar revolution, så 
får vi lokalisera den till inom perioden 1810-80. 

Från och med 1870-talet var expansionen framför allt kopplad till 
en omläggning mot mer mjölkproduktion och en expansion av foder-
växtodling, inklusive fodersädesodling.290 Både den extensiva uppod-
lingen på 1850-talet och den fortsatta expansionen från 1870-talet torde 
alltså kunna härledas till stegrad (och förändrad) marknadsefterfrågan, 
i det förra fallet på framför allt foderspannmål, p.g.a. krigskonjunktu-
ren, i det andra på grund av kulminerande men sedan länge pågående) 
relativprisförändringar till animalieprodukternas fördel, som gick till-
baka på att sänkta transportkostnader gjorde att spannmål från alla jor-
dens hörn kunde bringas in på den europeiska marknaden och pressa 
priserna291, men även på ändrade efterfrågemönster pga. urbanisering 
och ökande inkomster.292 En mer direkt analys av skiftenas betydelse för 
arealutvecklingen kommer att ges inom ramen för Maja Lundqvists av-
handlingsprojekt. 
                               
1855, fördubblas medelpriset fram till 1866, för att sedan åter falla. Analysen grundas på unge-
fär 8 000 prisuppgifter. 
286 Jfr Morell & Söderhäll (2019). 
287 Om den fundamentala omläggningen av stora delar av jordbruksproduktionen mot animalie- 
och framför allt mjölkproduktion, se Morell (2001), ss. 84–108, 191–208, 322–329. 
288 I de två Upplandssocknar som specialstuderats i detta hänseende, Vaksala och Veckholm, 
hade vid mitten av 90-talet, smärre bondgårdar hämtat i kapp det försprång och övergång till 
vallproduktion och mejeridrift, som herrgårdarna där ännu hade omkring 1880. Se Morell & 
Söderhäll (2019).  
289 Runefelt (2008). 
290 Jfr Morell (2001). 
291 Morell (2001), ss. 94-106; Morell & Söderhäll (2019). 
292 Juréen (1956). 
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6.3. Var nyodlingen i de två Mälarlänen lika kraftig som 
på andra håll? 
Vi kan redan konstatera att den första hypotesen i vår katalog av hypo-
teser (kapitel 5.4.) får visst stöd i undersökningen. Det sker en omfat-
tande nyodling från tidigt 1800-tal, som planar ut efter 1870-talet. Hy-
potesen stämmer väl för Västmanlands län, något sämre för Uppsala 
län, där nyodlingen synes ta fart lite senare. Den andra hypotesen var 
att nyodlingen var svagare i de undersökta länen än i Sverige i genom-
snitt, samt att den var starkare i det bergslags- och skogsrikare Väst-
manlands län än i Uppsala län. Det andra ledet i hypotesen är stärkt av 
undersökningen. Men hur är det med den första? 

I forskningsläget (avsnitt 3.1.) framkom att den mest auktoritativa 
skattningen av åkerarealens utveckling i hela Sverige på lång sikt är 
David Hannerbergs. Han anger skattningar från cirka 1650 och ända 
fram till omkring 1920, de senare med utgångspunkt i officiell statistik. 
Tabell 6.6. jämför den relativa utvecklingen i riket med utvecklingen i 
Uppsala och Västmanlands än enligt föreliggande skattningar. 

Det framgår att åkerarealens tillväxt i riket som helhet enligt Han-
nerbergs skattning under hela 1800-talet och fram till 1920 var starkare 
än i Uppsala län. Däremot var utvecklingen på riksnivå starkare än till-
växten i Västmanlands län enbart fram till mitten av 1800-talet. Däref-
ter var nyodlingen avgjort av större relativ omfattning i Västmanlands 
län än i riket som helhet. 

Låt oss även jämföra våra resultat med Hannerbergs studie av det 
närliggande Närke. Hannerberg hade fyra huvudsakliga nedslagspunk-
ter: tiden för de äldre geometriska kartorna, runt 1630, tiden för de 
yngre geometriska kartorna, kring 1690, storskiftesperioden, som i När-
kes fall inföll decennierna runt 1780, tiden för EK i Närke, 1865 och 
slutligen en uppgift från omkring 1920 (1927) Om vi indexerar och sät-
ter 1780 till 100 i detta fall (och likställer detta nedslag med 1767 och 
1780 för våra skattningar av Västmanlands och Uppsala län) blir en 
jämförelse möjlig. Se tabell 6.7. 

Totalt sett växer åkerarealen sett till hela perioden kraftigare i 
Närke än i de två här studerade länen. I Västmanlands län och Närke är 
mönstret likartat fram till storskiftesperioden, även om tillväxten är 
starkast i Närke och tydligt svagast i Uppsala län. Rimligen är det den i 
utgångsläget höga uppodlingsgraden i Uppsala län – där en omfattande 
uppodling således föregått de här studerade perioderna – som förklarar 
den jämfört med dessa båda områdena svaga utvecklingen i Uppsala län 
fram till storskiftesperioden. Det är under den klassiska perioden för 
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den agrara revolutionen, mellan storskiftesepoken och mitten av 1800-
talet som Närke seglar i väg jämfört med Västmanlands län. Kanske kan 
det tolkas, som att Västmanlands län framemot storskiftesperioden 
kommit närmare i nivå med Uppsala län i uppodlingsgrad, medan Närke 
inte gjort det, vilket skulle förklara att expansionen fortsatte i snabbare 
takt där. Det ska dock noteras att tillväxten efter 1860-talet är starkare i 
både Västmanlands och Uppsala län än den var i Närke. Kanske reflek-
terar detta ett tidigare påvisat mönster, enligt vilket Östsverige dit de 
båda här studerade länen hör, stagnerade jämförelsevis fram till om-
kring 1860 för att sedan vara agrarekonomiskt expansivt, medan 
Västsverige, där Närke möjligen har ett ben, var mer expansivt under 
förra hälften av 1800-talet för att stagnera därefter.293 

Av avsnitt 3.3. framgår att det fanns regioner och lokaliteter där 
åkertillväxten var avsevärt starkare än i de två här undersökta länen. Det 
gäller alla studier som avsåg norra Sverige. Det gäller även Hallands 
län och slättbygden i Dalsland. Däremot inte lika entydigt Skåne, Små-
land eller Skaraborgs län. I det senare fallet är skillnaden – liksom i de 
här undersökta länen betydande mellan gammal slättbygd och skogs-
bygd. 

Hypotes 2 blir därför med viss tvekan styrkt. Det verkar som om 
nyodlingen i västliga och sydliga riksdelar över lag var kraftigare fram 
till mitten av 1800-talet, men inte därefter. I norra Sverige var den under 
hela perioden starkare procentuellt än den var i de här undersökta länen. 

6.4. Några ytterligare jämförelser med andra skattningar 
av åkerarealen i de två länen 
Linde och Palm, vars databaser vi utnyttjat för uppgifterna 1570-1750 
har också gjort en skattning kring 1810. För här aktuella län grundar de 
sig främst på generaliseringar utifrån uppgifter om tunnland per mantal. 
Enligt deras uppskattning uppgick åkerarealen i Uppsala län omkring 
1810 53 614 hektar. Med vår linjära interpolering mellan skattningarna 
för sena storskiften (medianår 1787) och tidiga enskiften (medianår 
1820), hamnar vi på 66 353 hektar 1810. Skillnaden är alltså knapp 13 
000 hektar. Vår åker är ungefär 24 procent större. I fallet Västmanland 
blir Lindes och Palms areal 45 661 ha, medan vi för 1813 har 54 141 
ha. Här är skillnaden ungefär 18 procent. 

                               
293 Jfr Nyström (1998). 
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Vi har i skrivande stund inte haft tillgång till Hallbergs och Ny-
ströms länsvärden från fortsättningen av Palms infrastrukturprojekt, 
utom för Uppsala län, vilka vänligen tillhandahållits av Lars Nyström.  
De redovisar preliminärt 78 311 hektar, för Uppsala län 1810, d.v.s. på-
tagligt högre värde än det interpolerade vi kommer fram till (66 353 
hektar). Olika metoder, ger helt enkelt olika utslag, och i förhållande till 
tidigare uppgifter tycker jag båda ligger inom rimlighetens gräns, men 
det kan noteras att vår storskiftesskattning baseras på 826 akter, Hall-
bergs och Nyströms på 137. Hallberg och Nyström skattar även utifrån 
185 sena lagaskifteakter och andra lantmäteriakter på samma sätt åke-
rarealen i Uppsala län 1870 till 109 047 hektar. Detta förefaller lågt. 
Interpolering mellan EK och vår skattning utifrån HSB, avseende 1879 
ger ca 117 000 ha. Beskrivningarna till Ekonomiska kartan (som, vilket 
Nyström påpekat, kan ha brister) ger 103 386 ha. Vi är snarast rädda att 
1879 års skattning är för låg, med tanke på lantmätarens insamlingsme-
toder som inte kunde ta hänsyn till mycket mer än befintliga och därmed 
ibland inte helt färska kartor. Hallbergs och Nyströms skattningar inne-
bär en tillväxt av åkerarealen i Uppsala län med inte mer än 39 procent. 

Jämförelsen med Hallberg och Nyström (liksom egentligen med 
Palms skattning för 1690 antyder att föreliggande skattning av åkerare-
alen fram till åtminstone 1820 kan vara för låg, vilket innebär att till-
växttakten från det tidiga 1800-talet, fram till 1860-talets någorlunda 
säkra värde (för Uppsala län), kan vara för hög. 

Den officiella statistiken ger avseende 1800-talets början ger som 
klargjorts tidigare alldeles för låga värden. Den s.k. präststatistiken ger 
t.ex. för Västmanlands län 1810 28 161 ha, ungefär hälften av vad vi 
redovisar för 1813. I HSB i BiSOS anges1879 110 369 ha för Uppsala 
län, att jämföra med våra 132 480 ha för detta år, en 20 procent högre 
siffra. Därefter är skillnaderna obetydliga. Det innebär – som Svensson 
(1965) framhållit – att tillväxten under 80-talet, som enligt vår skattning 
trots allt var påtaglig, överskattades i den officiella statistiken. Den ök-
ning som först då fick fullt genomslag i statistiken, hade väsentligen ägt 
rum före 1879. Eftersom EK användes för 1865 års BiSOS-redovisning, 
är det tydligt att det är eftersläpningar i registreringar under sent 1860-
tal och 1870-tal – en enligt våra skattningar mycket stark tillväxtperiod 
– som är orsaken till inkongruensen. För Västmanlands läns del var 
överensstämmelsen bättre. Här anges i BiSOS för 1874 115 424 ha, mot 
våra 122 074. 1883, när de tre första LU-rundorna avklarats, var de i 
fatt vårt skattade värde för 1881. Å andra sidan, stagnerade statistiken 
för Västmanlands län helt, i och med att lokalundersökningarna gradvis 
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upphörde från mitten av 1890-talet. 1911 redovisas 149 644 ha, medan 
den samtida EK, som märkligt nog inte används, ger 159 876 ha. 

6.5. Åkerareal per mantal och brukningsenhet 
På 1500-talet introducerades ett bärkraftmått, mantalet som skulle av-
spegla en gårds (eller brukningsenhets) ekonomiska resurser, inte bara 
åker, utan även tillgång till äng och utmark. En gård på ett helt mantal 
(= ett helt hemman) avsågs räcka till en fullsutten bonde som skulle 
kunna reproducera sitt hushåll och betala fordrade skatter eller räntor.294 
Kronan var avog till hemmansklyvning, eftersom det innebar risk för 
att invånarna på ett mantal inte skulle mäkta betala full skatt. Likväl 
förekom tidigt viss hemmansklyvning så att brukningsenheter på exem-
pelvis ett halvt mantal eller (senare) ett fjärdedels mantal uppkom. Un-
der 1600-talet började en rad nya skatter på jord upptas. De relaterades 
oftast till mantalet och kom i motsats till den samlande beteckningen 
för övriga stående skatter på jord – den ”årliga räntan”– att kallas för 
mantalsräntan. 1684 förbjöds mer vittgående klyvningar än ned till ¼ 
mantal. Mindre enheter än så uppkom i skogsbygder, t.ex. i delar av 
Värmland, där åkerresursen betydde mindre och skogstillgången per 
mantal var stor.295 Som en skattesänkande åtgärd, förmedlades ibland 
mantal. Det innebar att mantalets skrevs ner så att (flertalet) av de skat-
ter som uttogs per mantal minskade. Detta kunde göras tillfälligt som 
följd av missväxter, men också permanent.296 Yngre jordeböcker (lik-
som t.ex. EK) angav såväl det förmedlade som det oförmedlade manta-
let. 

Under 1700-talet lopp, lättades – bland annat som följd av poli-
tiska strävanden att åstadkomma en större folkmängd – på klyvnings-
förbudet och senare på 1800-talet togs besuttenhetskravet helt bort. Det 
blev vanligt med enheter med allt smärre mantalsbråk, ofta kom gårdar 
på ca ¼ mantal att bli ett genomsnitt. 

Fram till sent 1800-tal var hemmansklyvning den enda formen av 
jordavsöndring som tilläts. Den innebar att varje uppkommen hem-
mansdel skulle ha det okluvna hemmanets proportioner av olika mark-
slag (åker och äng samt andel i allmän utmark) Man kunde inte sälja 
loss några tunnland åker eller äng i sig. I alla fall hade sådan delning 
inte lagligt stöd.  

                               
294 Thulin (1890). 
295 Hannerberg (1971), s. 38. 
296 Dovring (1953), s. 68. 
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Eftersom mantalet skulle återspegla en enhets alla ekonomiska 
resurser, så är det inte perfekt korrelerat med åkerarealen, även om kor-
relationen inom smärre områden oftast är någorlunda god. Korrelat-
ionen är starkare i slättbygder där åkerarealen utgör större del av de 
samlade resurserna. I solskiftesområdet, dit Svealand hör fanns ett äldre 
markvärderingssystem, grundat på marklandet och dess undergrupper, 
örtugslandet, öreslandet etc., följande det gamla myntsystemet. På 
1600-talet anses ett öresland (1/24 markland) ha motsvarat 3 tunnland 
åker. Örestalet kom i dessa bygder att vara delningsgrund vid laga skifte 
inom respektive by.297 Ett öresland inom en by skulle således exakt mot-
svara innehavet av olika markresurser sammantaget och varje jordägare 
i byn skulle efter skiftet få lika stort sammanvägt markvärde som tidi-
gare, efter den abstrakta graderingen som gjordes av åker (av olika kva-
liteter) och av (likaså graderad) äng och avrösningsjord (främst skogs-
mark). Örestalet snarare än mantalet kom i detta område även under 
1800-talet, när jordmarknaden expanderade snabbt, att utgöra måttet på 
en fastighets omfattning. Jordpriset vid transaktioner sattes oftast i fö-
rehållande till örestalet, ibland till mantalet och örestalet utgjorde grun-
det för taxeringsvärdet i dessa bygder. Det är emellertid svårt få tag på 
samlade uppgifter om öreslandet för större områden än byar. Mantalet 
förekommer däremot överallt och relaterades inte bara till väghållning 
och en rad skatter, utan även i förhållande till uttag ur socken- och hä-
radsallmänningar (så är det fortfarande) och val till exempelvis kyrkliga 
befattningar. 

Även om mantalet alltså förmedlades låg det senare i stort sett 
fast, både inom by och i hela läns- och rikssammandrag. När nyodlingen 
accelererade på många håll under 1700-talet och i ännu högre grad un-
der 1800-talet, innebar det därför att åkerarealen per mantal ökade (lik-
som åkerarealen per öresland). För smärre områden med ensartad mark-
struktur (samma proportioner åker mot skog och äng) var nyodlingen i 
regel av likartad omfattning, men så fort markfördelningen varierade 
inom ett område, så bör korrelationen mellan mantal och åkerareal ha 
minskat. Det var ju, som visades i avsnitt 3.3, mer omfattande nyodling 
i skogsbygder än i slättbygder (de hade uppodlats mycket tidigare). På 
länsnivå kan vi som nämnts se det genom att konstatera att nordligare 
bygder i Uppsala län hade större andel av länets totala åkerareal på 
1910-talet än på tidigt 1860-tal, två tidpunkter då vi har säkra mätvär-
den per församling. Men även inom en stor socken, som t.ex. Alunda i 
nordost, där vissa delar är mycket beskogade och andra ren slättbygd, 

                               
297 Dovring (1947); Dovring (1953), s. 65; Hannerberg (1971); ss. 40-44; Tollin (2008). 
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bör inkongruenser ha uppstått. Samma gäller förstås på häradsnivå. Om 
det accepteras att laga skiftet gynnade nyodlingen och ofta nödvändig-
gjorde nyodling, eftersom en del jordägare visserligen tilldelades 
samma summerade graderade jordvärde som före skiftet men i form av 
mer äng och mindre åker, så måste konstateras att den direkta kopp-
lingen mellan mantal och åkerareal bröts. Var och en kunde efter skiftet 
disponera sin markresurs bäst den ville, ett mantal eller ett öresland be-
hövde inte längre som tidigare innebära samma proportioner av marks-
lagen som byn hemmansbruket i fråga ingick (eller ingått) i. Korrelat-
ionen mellan mantal och åkerareal, bör därför ha minskat efter skiftet. 

Mantalssumman, det förmedlade mantalet, var alltså nästan helt 
oförändrad under hela vår undersökningsperiod. Den var enligt Fors-
sells uppdaterade sockenstatistik (1860, s. 8) 3 358,170 mantal för Upp-
sala läns landsbygd och 3 557,350 enligt HSB, Uppsala län 1911. Det 
innebär att åkerarealen per mantal på länsnivå ökade (mellan 1767 och 
1910-talet) på samma sätt som enligt figur 6.2 och tabell 6.1 ovan, alltså 
från ca 17 hektar per mantal (år 1767) till 46 hektar per mantal 1913/20. 
I Västmanlands län var mantalssumman lägre, enligt EK 2 838,912. Vid 
nedslaget för vår tidigaste skattning, 1770, blev det således även här ca 
17 ha åker per mantal. Den snabbare tillväxten ledde till att mantalet i 
genomsnitt höll hela 56 ha åker i Västmanlands län vid tiden för EK 
1905-09. Vid de senare tillfällena var variationen mycket stor mellan 
enskilda hemman inom samma socken, men även mellan socknar och 
härader. I det västmanländska fallet var åkerarealen per mantal lägst i 
Mälarsocknen Västerås Barkarö (35 ha), likartad (37) i Norberg i Bergs-
lagen och i Kärrbo i den sydöstliga slättbygden. Mest åkermark per 
mantal fanns i Ramnäs där genomsnittet var hela 155 ha per mantal. Det 
var 130 i den östliga skogsbygdssocknen Enåker och 126 i bergslags-
socknen Hed. Lägst häradsgenomsnitt hade slätthäradet Tuhundra (42) 
högst hade Övertjurbo (97), som omfattar både skogs- och slättbygd 
runt Sala och söderut. Detta återspeglar en stark nyodling i skogliga 
trakter. 1770 var genomsnittet för Tuhundra 16 ha per mantal, för Över-
tjurbo 20 ha. Minst var arealen åker per mantal 1770 i Våla och Vagns-
bro med 13 respektive 14 ha per mantal. Till början av 1900-talet hade 
åkerarealen per mantal i dessa fall vuxit till 61 respektive 65 ha. I 
Simtuna härad, där Enåker med sina 130 ha per mantal låg var härads-
genomsnittet 66 ha per mantal, medan en av socknarna bara höll 39 ha 
per mantal. Särskilt det senare illustrerar att det mot slutet av 1800-talet, 
när merparten av byarna var skiftade, är mycket vanskligt att använda 
mantalet som hjälpvariabel för att skatta åkerarealerna på häradsnivå. 
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Samtidigt ägde det rum en viss jordkoncentration. Antalet bruk-
ningsenheter minskade, trots hemmansklyvningen, vilket berodde på att 
många hemmansdelar (ibland t.o.m. i olika byar) lades samman tempo-
rärt eller beständigt till en brukningsenhet. Det förekom att smärre byar 
framemot 1800-talets slut sammanlagts till en enda ägo- (och bruk-
ningsenhet). Mellan 1766 och 1900 sjönk antalet självständiga brukare 
av mantalssatt jord, hemmansägare och hemmansbrukare med 11 pro-
cent i Uppsala län (figur 3.1). Totalt fanns år 1766 5 488 sådana enheter 
i Uppsala län och år 1900, 4 910 brukningsenheter. Den genomsnittliga 
brukningsenheten i Uppsala län var på 0,64 mantal 1766 och 0,72 man-
tal år 1900. Den genomsnittliga brukningsenheten innehöll 11 ha åker 
på 1760-talet, men 33 ha vid sekelskiftet 1900. I Västmanlands län 
sjönk antalet hemmansägare/brukare från 6 699 1769 till 6 269 år 1900. 
Det innebar att mantalet per brukningsenhet, som ökade från 0,42 till 
0,45 mantal, medan åkerarealen per be ökade från i medeltal sju till i 
medeltal 25 hektar. 

Runt dessa genomsnittliga mantalsstorlekar per brukningsenhet 
fanns en mer eller mindre omfattande och över tiden troligen ökande 
spridning. Det tillkom mot slutet av 1800-talet ett stort antal smärre 
brukningsenheter, småbruk, dels mantalssatta, dels avsöndrade lägen-
heter.298 

                               
298 Nils Wohlins tabeller i Tabellbilaga D av bilaga 12 till emigrationsutredningen (Wohlin 
1911) behandlar hemmansklyvning men ger tyvärr inga tal över brukningsenheternas utveckl-
ing över tid. Dessa kunde vara fler än de hemmansdelar Wohlin räknar upp eftersom fler bru-
kare kunde sitta på formellt icke kluvna hemman. Så var säkert fallet 1750, då det enligt Wohlin 
var en stor dominans av hela hemman, eller hemman om mer än ett mantal i Mälarlänen. I 
exempelvis Västmanlands län fanns enligt denna källa 2 053 hemmansdelar om 1 mantal eller 
mer medan totala antalet hemmansdelar var 3885, varvid såldes bara skulle finnas 1 832 hem-
mansdelar som var mindre än ett mantal (Emigrationsutredningen, bil 12, tabell D, s. 184*). 
Samtidigt (eller 1751) fanns enligt Wohlins sammanställning av yrkesräkningarna i samma län 
6 250 män, räknade som huvudpersoner i hemmansägar- och hemmansbrukarklassen (Wohlin 
1909 s. 184). Med andra ord fanns det då netto 2 365 fler brukare och brukningsenheter än 
hemmansdelar, huvudsakligen beroende på att flertalet av en-mantalsenheterna i realiteten var 
kluvna, brukade (om än inte ägda) av fler än en person och alltså representerande flera bruk-
ningsenheter. 1865 gällde det motsatta: Då fanns bara i samma län 963 hemmansdelar om ett 
mantal eller mer, men totalt hela 7 501 hemmansdelar varav alltså 6 538 var mindre än 1 mantal 
(Emigrationsutredningen bil 12, s. 184*) enligt yrkesstatistiken (Emigrationsutredningen bli 9, 
s. 185) fanns 1860 inte mer än 5 129 hemmansbrukare + hemmansägare 1860 och 5 459 år 
1870. I runda tal fanns alltså vid det laget ungefär 2000 fler hemmansdelar än brukningsenheter, 
vilket illustrerar att Wohlins jordstyckningstabuleringar var mer eller mindre meningslösa, en 
massa utkluvna hemmansdelar var vid det laget sammanlagda till större brukningsenheter. I 
själva verket övervägde sett över lång tid, sammanläggningarna över hemmansklyvningarna 
och brukningsenheterna blev i genomsnitt större både i räknat i mantal och areal. Se även reso-
nemanget i SCB (1959), s. 24*. För en analys av brukningsstrukturens utveckling i några Upp-
landssockar från mitten av 1700-talet till 1825 och 1861, se Morell (1980), ss. 10-16. 
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6.6. Sammanfattning 
Det har här visats att åkerarealen i Uppsala län ökade med ungefär 180 
procent mellan 1760-talet och 1910-talet. Arealen nära nog tredubbla-
des. Ökningstakten per år var påtaglig alltsedan storskiftet, men starkast 
mellan brytpunkterna 1841 och 1879, d.v.s. under den period merparten 
av laga skiften genomfördes, i samband med Krimkrigets goda export-
konjunktur och den tilltagande havreexpansionen, samt den från 1870-
talet begynnande expansionen av mjölkproduktionen, som främjades 
genom en ökad odling av foderväxter på nyupptagen åker.  

I Västmanlands län var tillväxten starkare. Åkerarealen ökade 
med 250 procent mellan 1770 och 1910-talet. Här accelererade tillväx-
ten redan under perioden 1813-41, d.v.s. distinkt innan laga skiftet fick 
någon ordentlig omfattning. Även här pågick den intensiva nyodlingen 
1870-talet ut. Därefter planade den ut, utan att som ibland förmodats, 
upphöra under 1880-talet. Om nyodlingen ska anses som en central och 
avgörande komponent i den agrara revolutionen och indikera när en så-
dan ägde rum, så är det under denna relativt sena period den skulle in-
falla, mellan 1810-talet och 1870-talet, i Uppsala läns fall rentav mellan 
1840-talet och 1870-talet. 

Åkertillväxten var i Uppsala län under hela undersökningspe-
rioden svagare än den var i riket. Riksutvecklingen var även starkare än 
den i Västmanlands län fram till mitten av 1800-talet, därefter var den 
starkare i Västmanlands län än i riket. 

Det har också visats att länssiffrorna i HSB, den officiella statisti-
ken vad Uppsala län beträffar är helt rimliga avseende 1865 (eftersom 
de då baserades på den nyligen upprättade Ekonomiska kartan), men att 
de starkt underskattade arealen 1879. Den nyodling som skedde mellan 
1865 och 1879 har alltså till stor del missats i statistiken. Sedan krymper 
underskattningen. I Västmanlands län var statistikens arealvärden rakt 
igenom något för låga. Som bäst var de vid mitten av 1880-talet, men 
eftersom uppdateringar för länet som helhet inte gjordes efter mitten av 
1890-talet, blev statistiken i själva verket sämre mellan mitten av 1890-
talet och 1911. Åkerarealen enligt den s.k. präststatistiken, som låg till 
grund för Tabellverkets officiella tal för åkerarealen i hela riket vid 
1800-talets början, visas för båda de här studerade länen, liksom i fallet 
Närke, inte ens gå upp till hälften av den verkliga åkerarealen. 
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7. Ängen 

Åkern och dess grödor kan tyckas som det centrala i markanvänd-
ningen, men före växelbruket som etablerades i och med den agrara re-
volutionen och handelsgödseln som i vidare mening slog igenom först 
en bit in på 1900-talet, gällde verkligen epitetet ”äng är åkers moder”. I 
princip gick dåtidens jordbruk ut på att producera spannmål, brödsäd, i 
huvudsak för mänsklig konsumtion, men hjälp av åkerbearbetning med 
redskap dragna av oxar och hästar, som betade på sommarhalvåret och 
stallfodrades om vintern. Gödseln kom också från kreaturen, inte minst 
från nöt och får som också betade om sommaren och stallfodrades under 
vintern. Fåren gav ull och kött, grisarna gav fläsk – dyrare – än nötkött, 
och mindre förkommande i kosthållet. Korna gav mjölk, som kunde 
förädlas och säljas som smör. De gav också kött när de själva var utran-
gerade, men främst genom tjurkalvar eller stutar som slaktades och ge-
nom dragoxarna som rekryterades via korna och i sinom tid också göd-
des och slaktades, eventuellt efter försäljning. Men i en ekonomi där 
mathållningen kraftigt dominerades av vegetabilier och i främsta rum-
met spannmål, blev djurens viktigaste roll att ge dragkraft och gödsel, 
så att sädesavkastningen hölls uppe.299 

Till att ge gödsel behövdes vinterfoder som gavs djuren när de var 
stallade och då den mesta gödseln samlades in. Bete behövdes också. 
Ofta har tillgången till vinterfodret, som huvudsakligen kom från (na-
turliga), röjda och i någon mån bearbetade, men inte besådda ängar, 
betraktats som systemets svaga punkt. Hemängarna hörde till inägorna 
och var i det mellansvenska tvåsädesområdet särhägnade och skilda 
                               
299 Energi i kosten som bestods de som var intagna på svenska hospital under 1700-talet här-
rörde till runt 75 procent eller mer från vegetabilier, övervägande råg. Morell (1989), ss. 276-
279. Samma gällde enligt revisioner av de beräkningar av kostintaget enligt 1700-talsherrgår-
dars utspisningsstater som Eli Heckscher gjorde. Morell (1987), s. 103. Olika sädesslags domi-
nans i kosthållet var på de flesta håll generellt alltsedan den neolitiska revolutionen. Säden 
ställdes i centrum, och som många (bl.a. James C. Scott 2018) påpekat var det snarare husdjuren 
och nyttoväxterna, inte minst vetet, som domesticerade oss än vice versa. Säden fick oss att 
överge en nomadisk livsstil med överlägset varierad kost för att bli bofasta och beroende av 
fåtaliga svårsmälta och mineralfattiga livsmedel. Som Andrew Walden sammanfattar (DN  24 
maj 2021) lyckades vetet, detta ”vildgräs från Mellanöstern, ”utan en enda hjärncell i axet” 
övertala oss ”att ta hand om plantan från morgon till kväll” så att det förvandlades till ”en av de 
mest framgångsrika arterna i planetens historia”.  
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från både åkerskiftena och den ohägnade utmarken. Det innebar att det 
åkerskifte som låg i träda eller efter skörd i stubb kunde betas, utan risk 
för att de andra åkerskiftena eller ängen skadades, och att ängen i sig 
kunde betas efter höslåtter. På utägorna, utmarken fanns framför allt 
bete i skogsgläntor och hagar. Utmarken kunde också skattas på löv och 
naturligtvis på bränsle och virke, men ofta fanns utängar där, sanka kärr 
och liknande, som slogs och gav hö. 

I slättbygderna var tillgången till både bete och vinterfoder ofta 
kritisk. I skogsbygder fanns större möjligheter till bete, och utmarksfo-
der. Det ledde till att skogsbygderna oftast höll mer kreatur i förhållande 
till sin mängd åkermark, så att de kunde gödsla bättre och faktiskt få 
högre hektaravkastning. Jag avstår från att uppskatta betesresurserna.300 
En hel del foder som faktiskt också användes regelbundet bortses också 
från. Det gäller lövtäkten, som enligt flera bondedagboksförfattare var 
viktig vissa år och det gäller vad vi kan kalla sjöfoder, vass och fräken 
som också återkommer i dagböckerna.301 

Däremot skattar vi ängsarealen. Ett problem är förstås, att ängen 
liksom åkern var av växlande kvalitet. I de geometriska jordeböckerna 
anges därför inte ängsarealerna, utan hur många lass hö ängarna avkas-
tade. Även i storskiftehandlingarna är det vanligt att lantmätarna – vid 
sidan– av tunnlandsmåttet angav hur många lass en viss äng avkastade. 
Det går knappast att på ett fullt disaggregerat sätt ta hänsyn till detta. I 
senare kapitel används i stället mycket mer ungefärliga generella av-
kastningstal.302 

Att ängen var av varierande kvalitet och ofta var undermåligt 
skött och som följd gav för dålig avkastning, både boskapsskötseln och 
åkerbruket till förfång, uppmärksammades livligt i samtiden. Somliga, 
som Jacob Serenius (efter brittisk förebild) och Magnus Mentzer, båda 
1727, förespråkade någon form av convertible husbandry eller lindbruk 
och Johan Moraeus presenterade 1742 koppelbruket runt Falun. Det var 
en form av långstidsträda. Ängsvallar plöjdes upp, besåddes och gav 
säd några år, innan de åter fick valla igen och ge hö i flera år. Mer ut-
vecklat växelbruk förordades t.ex. av Carl Gustaf Boije (1756) och Pehr 
Adrian Gadd (1777). Växelbrukets fördelar debatterades i Hushåll-
ningsjournalen och med utgångspunkt i prisfrågor formulerade av Pat-
riotiska sällskapet. Vetenskapsakademien avvisade så sent som 1806 en 
                               
300 Det har gjorts av Dahlström (2006). En bit på vägen kan man komma genom topografiska 
skildringar från vissa år av Grau (1901) [1754], framgår t.ex. att särskilt östvästmanländska 
slättsocknar ofta hade brist på både bete och äng, varför de dels nödgades hålla få kreatur, dels 
fick leja bort dem för bete utomsocknes. Fäbodsystem tillämpades också.  
301 Frågan behandlas i avsnitt 14.5. 
302 Enligt metoder i avsnitt 16.6. 
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propagandaskrift för växelbruket författad av Johan Erik Gerss, ef-
tersom fördelarna inte ansågs bevisade. De flesta reformförfattarna kon-
centrerade sig på mer avgränsade frågor. En premiefråga som uppsattes 
av Patriotiska sällskapet var t.ex. hur man skulle komma till rätta med 
mossbelupen och tuvig äng.303 

7.1. Ängens tillbakagång i Uppsala län och 
Västmanlands län 
Ängens areella utveckling blir delvis en spegelbild av åkerns. Det gäller 
naturligtvis under perioden från storskiftet till EK i det uppländska fal-
let och från storskiftet till laga skiftet i det Västmanländska, eftersom 
skattningsmetoden gått ut på att den åker som tillkom var äng (eller mer 
allmänt, fodermark) som plöjdes upp. Men det gäller i hög grad även 
för perioden därefter, då direkta uppgifter om ängsarealen från skif-
tesakter, EK, HSB och SOS använts. För perioden innan storskiftet, där 
vi utnyttjat Palms databaser är bilden mindre klar. Vi tror att dessa vär-
den endast återspeglar hemängen. Figur 7.1-2. och tabell 7.1. visar den 
skattade utvecklingen. För 1570 saknas värde för Västmanlands län, 
1690 års värden är orealistiskt låga, tycker vi, och de utesluts. 
 
Figur 7.1. Ängsareal, Uppsala län 1570-1916. Ha 

Källor: 1570, 1630: Palms databaser (SND 0910_001-002); 1841: Lagaskiftesakter 1862: EK 
1860-64. Därefter HSB 1878-1911 och SOS 1913-20. För storskiftesperioden antas ängen mot-
svara ängen 1862 plus 80 procent av den mellan storskiftena och EK nyupptagna åken. 
 

                               
303 Se vidare, Morell (2011b), ss. 459-60. Jfr Oswald (1962), ss. 31-37. 
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Figur 7.2. Ängsareal Västmanlands län 1630-1916. Ha 

Källor: 1630: Palms databas (SND 0910_002); 1841: Lagaskiftesakter. Därefter HSB 1874-
1896, EK 1910-14 och SOS 1913-20. För 1813 har äng skattats som ängen 1841 plus 80 pro-
cent av den mellan 1813 och 1841 upptagna åkern. För 1793 analogt skattat från 1813 och för 
1770 analogt skattat från 1793.  
 
Ängsarealen minskade således i relativt lugn takt fram till skattningen 
utifrån de tidiga laga skiftena 1841. Det västmanländska fallet, där vi 
gjort en skattning även för 1813, visar att takten i uppodlingen av ängen 
ökade redan då. Det är uppenbart att en upplöjning, rimligen också drä-
nering av stora inägoängar följde på de tidiga laga skiftena. Mer precist 
kan saken inte saken uttryckas nu. Tydligt är att takten stegrades från 
och med 1860-talet. Stegringen tilltog ytterligare under 1870- och det 
tidiga 1880-talet. Skattningen blir dock i Uppsalafallet osäkrare mot 
slutet av BiSOS-perioden, på grund av att ängsarealerna i många sock-
nar börjar bli mycket små, medan de i andra, särskilt nordliga områden, 
är fortsatt stora. Kompositionen av socknar i klustren som studeras för 
varje tidsintervall blir därmed utslagsgivande för skattningen.304 

Huvudresultatet är ändå tydligt: En relativt svag minskning av 
ängsarealen fram till den tidiga laga skiftesperioden (1841). Därefter 
krymper ängsarealen allt raskare. 

Så långt kan noteras att om ängsavkastningen var oförändrad, lik-
som foderförbrukningen per ko, så skulle ängen i Uppsala län i början 
av 1860-talet ha kunnat föda fyra gånger så många kor som 1916. 
Ängen 1767 skulle ha kunnat föda ungefär sex gånger så många kor 
som 1916. Mot det kan ställas att det 1805-20 fanns ungefär 27 000 kor 

                               
304 En skattning baserad på de lokalundersökta socknarna 1895-1899 gav mindre äng då än 
1900-05, vilket är orealistiskt och den nedslagsperioden uteslöts därför. Det är möjligt att puck-
eln i kurvan 1903 (1900-05) är orealistisk. 
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i länet. 1865 ungefär 35 000 och 1919 ungefär 50 000 kor.305 Klart är att 
korna 1919 var mycket större än korna var 1767, gav mycket mer mjölk 
och alltså åt mycket mera än 1700-talskorna. Det återspeglas i priset på 
kor jämfört med priset på andra varor: En ”normal” ko, i Uppsala län, 
var enligt 1767 års markegångstaxa värd lika mycket som drygt tre hl 
råg. 1913 var kon i samma område värd lika mycket som knappt 23 hl 
råg.306 Med andra ord hade ängen i stort sett spelat ut sin roll när det 
gällde att föda kreaturen, och detta när mjölkhushållningen var som 
mest expansiv. 

7.2. Några jämförelser 
Nyström och Hallberg skattar inom ramen för sitt infrastrukturprojekt, 
ängen i Uppsala län till knappt 69 944 ha 1810 (uppgifter tillhanda-
hållna av Lars Nyström). En linjär interpolering mellan våra värden 
1767 och 1841 (se figur 7.1) ger ungefär 96 000 ha 1810. Jag tycker 
Nyström och Hallberg hamnar mycket lågt 1810, ungefär lika med EK 
på 1860-talet, och mer än 25 000 hektar lägre än vår skattning 1841 
utifrån relativt många lagaskiftesakter. För åtta av tretton härader ham-
nar Hallberg och Nyström 1810 under EKs värden från 1860-talet. För 
1870 får Hallberg och Nyström 69 322 ha. Det förefaller en smula 
mycket. Nyströms och Hallbergs värden för 1810 och 1870 är praktiskt 
taget lika höga och även lika med EKs avseende 1862. För sex av hära-
derna ska ängen ha vuxit från EK, mitt under den mest intensiva åker-
expansionen efter laga skifte, när de stora inägoängarna plöjdes upp. 
Med vårt värde för 1879 och linjär interpolering från 1862, blir det un-
gefär 59 800 ha äng 1870.  

7.3. Sammanfattning 
I detta kapitel har visats att ängsmarken mellan omkring 1870 och 1916 
i båda länen i princip utvecklades spegelvänt mot åkern. Från storskif-
tesperioden till medianåret 1841 minskade ängsarealen kraftigt, så att i 
Uppsala län ungefär 90 procent av storskiftets skattade ängsareal fanns 
kvar, och i Västmanlands län bara drygt 80 procent. Även fortsättnings-

                               
305 1805-20: Minnesskrift (1949), ss. 193-194; 1865: BiSOS N Uppsala län 1865; 1919: SCB 
(1920). 
306 Jörberg (1972:1), ss. 133, 146, 238, 247. 
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vis minskade ängen i snabbare takt i Västmanlands län, där ängsarea-
lerna tidigare, och ännu vid mitten av 1800-talet, var mer omfattande 
än i Uppsala län. Ängsarealerna var mycket begränsade i flera av de 
uppländska slättbygdssocknarna redan vid storskiftet och blev så även 
i Västmanlands slättbygder från början av 1800-talet. 

Minskningen av ängsarealen accelererade successivt från mitten 
av 1800-talet och 1916 var bara omkring 18 procent av ängsarealen från 
storskiftesepoken kvar i Uppsala län och endast tre procent i Västman-
lands län. 
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8. Åkerns och ängens användning 

För att skörda måste man så och för att få reda på vad som kunde skör-
das behöver vi veta vad som såddes. Vi behöver kunskap om utsädet, 
eller egentligen hellre om hur stora arealer som besåddes med olika grö-
dor. Det ger fingervisningar om vilka prioriteringar som gjordes. Till 
exempel får vi reda på hur mycket av jordbruksmarken, åkern och 
ängen som användes för produktion av människo- respektive djurfoder. 
I metodappendix, kapitel 16 omtalas hur utsädesmängden och den be-
sådda arealen berodde på odlingssystemet och hur skattningen gått till. 
Här ska resultatet av de skattningar metoderna möjliggjort presenteras. 
Skattningarna ska tolkas och jämföras. I nästföljande kapitel ska jag be-
räkna skörden med hjälp av utsädestalen och de skattade besådda area-
lerna i detta kapitel och avkastningssiffror som presenteras i metod-
appendix, kapitel 16. 

8.1. Resultat: Utsädet  
Resultatet av utsädesskattningen framgår för Uppsala läns del av tabell 
8.1 och figur 8.1. samt för Västmanlands läns del av tabell 8.2. och figur 
8.2. Figurerna ger relativa värden och visar spannmålssädets procentu-
ella fördelning på olika sädesslag. I tabellerna medtages de medianår 
som skattningarna baseras på, i figurerna har linjär interpolering mellan 
de olika nedslagspunkterna gjorts.307 Utsädesvolymerna anges i det föl-
jande genomgående i hektoliter (se avsnittet i kapitel 16 om tunnvoly-
mer och måttproblematik). 

Fram till 1820-talet dominerade kornet och rågen utsädet efter-
tryckligt i Uppsala län. Alla andra grödor såddes/sattes i obetydlig 

                               
307 Det kan tilläggas att jag kontrollerat den procentuella fördelningen av spannmålsutsädet en-
ligt LHB 1828-32, d.v.s. medianår 1830 och det ger praktiskt taget exakt samma värden som 
enligt vår interpolering i figur 9.1-2. Rågutsädet är avseende båda länen någon procentenhet 
högre enligt LHB, havreutsädet någon procentenhet lägre.  
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mängd.308 Från början av 1800-talet växte potatisutsädet kraftigt, till-
växten accelererade på 1820- och 1840-talen och omkring 1860 nådde 
potatisutsädet en nivå på ca 80 000 hl, som sedan förblev ganska stabil. 
Havreodlingen tilltog, verkligt påtagligt från och med 1840-talet. Från 
och med slutet av 1870-talet var havreutsädet (liksom potatisutsädet) 
mer omfattande än råg- och kornutsädet som kontinuerligt minskat från 
toppnivåer över 60 000 hl omkring 1860. Utsädet av blandsäd ökade 
särskilt från omkring 1880, så att utsädet av blandsäd i slutet av peri-
oden var dubbelt så stort som havreutsädet och faktiskt större än det 
samlade utsädet av andra stråsädesslag.309 Veteodlingen ökade sakta ge-
nom seklet, så att den vid slutet av perioden i det närmaste var på samma 
nivå som råg- och kornodlingen. Utsädet av övriga grödor, ärter och 
bönor för mänsklig konsumtion, och fodergrödan vicker var genomgå-
ende relativt obetydlig, men ärtutsädet ökade påtagligt i slutet av peri-
oden. 

Ser vi till utsäde av all stråsäd (vete, råg, korn, havre och bland-
säd) nästan fördubblades utsädet från vår första skattningspunkt 1767 
(index 54) till 1862 (index 100, för att sedan öka med ytterligare 45 
procent till 1916 (index 145). Förutom den starkt ökade potatisodlingen 
under förra hälften av 1800-talet är det emellertid det faktum att utsädet 
av fodersäd (havre och blandsäd) från mitten av 1800-talet ökade på 
bekostnad av brödsäden (vete, råg och korn) som är mest slående. Se 
figur 8.1. 
  

                               
308 Det är lite förvånande att kornodlingen, som länge varit på (relativ) tillbakagång. Se t.ex. 
Myrdal & Söderberg (1991), ss. 143-143, förefaller ha ökat från 1750 till det tidiga 1800-talet 
och att kornet kring 1820 verkar odlas lika mycket som rågen. Möjligen finns här någon fel-
källa, vilket skulle kunna bottna i antingen att kortutsädet totalt skattats för lågt utifrån Lindes 
bouppteckningsmaterial (som inte är oerhört omfattande) eller för högt i präststatistiken. För 
det förra talar att utsädet av korn i förhållande till utsädet av råg faktiskt var större både 1858 
och 1879 (då vi i FK, resp. BiSOS har nya från präststatistiken oberoende källor). Det senare 
gäller bara Uppsala län 
309 Skattningen av utsädet av blandsäd 1879 blev ursprungligen tydligt för låg, vilket rimligen 
berodde på att de socknar som ingår i hela klusterurvalet detta år var atypiska vad just blandsä-
den beträffar. I stället har för detta år inräknats hela Olands och Örbyhus härader i klustren med 
användning av häradssiffrorna som publiceras 1879 i BiSOS, i stället för sockensifforna från 
ett fåtal i häraderna ingående socknar från 1878. Dessa övriga socknar lokalkundersöktes av 
allt att döma 1875, men för denna LU är primärmaterialet förkommet.  
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Figur 8.1. Uppsala län. Olika sädesgrödors andel av totala stråsädesutsädet. 1750-
1916. Procent. 

Källor och anm. som för tabell 8.1. 
 
Göran Ulväng visar, utifrån andra källor, fördelningen av spannmålsut-
sädet för Lagunda härad, som ligger på den alltmer rena slätten sydväst 
om Uppsala: Nedslagsåren var 1770, 1822, 1865 och 1886. Vetets andel 
ökade här från två, via fem och åtta till tio procent av utsädet. De läns-
data som presenteras här ger nästan exakt samma utveckling (åren 1767, 
1820, 1862 och 1886). För råg fick Ulväng för Lagunda procentserien 
44, 44, 39, 32. Våra länsdata här ger påtagligt mer råg i början och lite 
mindre i slutet (60, 44, 39, 28). I Lagunda utgjorde kornet 39, 38, 38 
och 19 procent av utsädet. Länsdata som tagits fram här ger nästan exakt 
samma andelar. För havre har Ulväng för Lagunda två, fyra, 15 och 26 
procent. Data för hela länet ger nästan samma, utom för 1886, då värdet 
är 35 procent för länet. Andelen blandsäd var jämn över tiden i Lagunda 
(10 à 11 procent). I länet som helhet, var den påtagligt lägre ända till 
1850-talet, men kom ifatt Lagunda 1886.310 

Tabell 8.2. visar det skattade utsädet av de olika grödorna i Väst-
manlands län 1750-1916, delvis vid andra nedslagsår än för Uppsala 
län. Figur 8.2. visar den procentuella fördelningen av stråsädesutsädet i 
Västmanlands län. 

Potatisens och veteutsädets kontinuerliga uppgång finns med i det 
västmanländska fallet också. Likaså rågens uppgång till 1860-talet och 
sedan successiva tillbakagång. Ja, som andel av utsädet av all stråsäd 

                               
310 Lagunda: Ulväng (2004), s. 68. Uppsala län: avläst ur figur 9.1. 
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gick rågen tillbaka redan sedan sekelskiftet 1800. Kornutsädet mins-
kade i absoluta tal alltsedan 1810-talet, och andelsmässigt sedan 1770-
talet. I stället ökade havreodlingen tidigare till stora volymer i Västman-
lands län än i det östra grannlänet. Redan på 1840-talet nådde det voly-
mer som aldrig senare överträffades i Uppsala län och havresädet fort-
satte växa perioden ut, så att det redan 1881 överträffade den samlade 
utsädesvolymen av alla andra stråsädesgrödor och mot slutet av peri-
oden överträffade havreutsädet i Västmanlands län det sammanlagda 
utsädet av havre- och blandsäd i Uppsala län. Blandsäden ökade i Väst-
manlands län också från 1890-talet, men inte alls i samma proportioner 
som i grannlänet. 
 
Figur 8.2. Västmanlands län 1750-1916. Olika sädesgrödors andel av totala stråsä-
desutsädet. Procent. 

Källor: Som för tabell 8.2. 
 
De gemensamma förändringarna är kända. Potatisens expansion hängde 
naturligtvis samman med att den etablerades som centralt element i 
folkkosthållet under första hälften av 1800-talet. Veteodlingens tillväxt 
hängde samman med sortförädling som gav tåligare grödor, med högre 
pris och relativt rågen stigande efterfrågan. Havreodlingen tilltog när 
havreexporten och parallellt med att man – vilket kommer att framgå 
av ett senare kapitel – började utfodra kreatur med mer spannmål, före-
trädesvis havre. Som framgått tidigare tog nyodlingen under 1800-talet 
huvudsakligen formen av ökad havreodling. Rågen, vetet, kornet och 
till stor del åtminstone blandsäden fortfor att sås på den gamla ”odalå-
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kern” som ifall tvåsädet bestod utgjordes av de stereotypiska två åker-
gärdena varav ett låg i träda och ett i säde. Havren såddes däremot på 
nyplöjd mark, på ängar eller hagmark eller lindor inom åkergärdena. 
När havreexporten upphörde föll priset och i Uppsala län minskade 
även utsädet fastän havre fortsatte att utnyttjas som foder på gårdarna 
som den odlades på, eller för att säljas till exempelvis urbana mark-
nader. Havrefodret ersattes dock i Uppsala län mer och mer av bland-
säd, vanligen baserad på korn och havre och vicker. I Västmanlands län 
bestod havreodlingen på hög nivå, medan expansionen av blandsädsod-
lingen var måttlig. Blandsäden var dessutom oftast sammansatt av bara 
havre och vicker. 

Vad förklarar skillnaderna? Kornet hade sedan gammalt en stark 
ställning i Uppsala län, med dess kalkrika slätter som passade denna 
krävande gröda – som alltså även ingick i blandsäden – bra. Havren 
följde med en uppenbart intensivare nyodling i Västmanlands län, sär-
skilt i dess skogsbygder. Man kan spekulera i att havre fick en större 
roll som foder – och kanske matgröda – i det sent fortsatt nyodlande 
Västmanland län. Havren var i början av 1900-talet den helt domine-
rande spannmålsgrödan i Västmanlands län. Det var den i riket som 
helhet också vid det laget.311 

Det var alltså mot slutet av perioden, fodersädsodlingen, antingen 
i form av havre eller blandsäd som tilltog. Fördelningen mellan foder-
säd och brödsäd framgår av figur 8.3. och 8.4. 
 

                               
311 Morell (2001), s. 207. 
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Figur 8.3. Uppsala län. Stråsädsutsädets fördelning på djurfoder och humanföda 
1750-1916. Procent. 

Källor: SND 0910_004, Åkerarealskattningarna, Prästsstatistiken prosterier i Uppsala län (Ta-
bellverket E3B, Mortalitetstabeller), FK1858, BiSOS N HSB 1878-1911, SOS 1913-20 bear-
betat enligt texten. Anm: Som brödsäd har räknats allt vete, all råg, allt korn och 5 % av hav-
ren. Som fodersäd har räknats 95 % av havren samt all blandsäd. 
 
Figur 8.4. Västmanlands län. Utsädet av stråsäd fördelat på fodersäd och säd för 
humanföda. 1750-1916. Procent. 

 
Källor: SND 0910_004. Åkerarealskattningarna, Prästsstatistiken prosterier i Västmanlands 
län (Tabellverket E3B, Mortalitetstabeller), BiSOS N HSB 1865. 184-1902, EK 1907-10, 
SOS 1913-20, bearbetat enligt texten. Anm: Som brödsäd har räknats allt vete, all råg, allt 
korn och 5 % av havren. Som fodersäd har räknats 95 % av havren samt all blandsäd.  
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Här har all blandsäd och 95 procent av havren räknats som fodersäd, 
medan allt vete, all råg, allt korn och fem procent av havren räknats som 
brödsäd, eller säd odlad för mänsklig konsumtion Det är möjligt att kor-
net i början av perioden användes t.ex. till hästfoder, i och med att 
havreodlingen var så obetydlig. Det är också möjligt att den mänskliga 
konsumtionen av havre underskattas.312 Det ändrar dock knappast det 
grundläggande draget i utvecklingen: alltmer av den utsådda säden ut-
gjordes av fodersäd. 

Utvecklingen är likartad i de två länen. I början gick nästan all 
säd till humanföda, dock redan 1750 i mindre grad så i Västmanlands 
län. Havreutsädet var större där. Sedan föll humandelen i båda länen, 
men snabbare i Västmanlands län där fodersädsutsädet överträffade 
brödsädsutsädet redan på 1880-talet, medan så ej skedde förrän 1909 i 
Uppsala län. Där fortsatte foderandelen sedan att öka, så att den över-
träffade den i Västmanland när undersökningsperioden slutar. 

Ytterligare en faktor som inte tagits hänsyn till här, är att en god 
del av spannmålen, före 1850-talet förädlades till brännvin på gårdarna. 
För Lagunda härads del (i västra Uppsala län) uppgav länsmannen 1843 
att 70 procent av spannmålsöverskottet i häradet förädlades till och sål-
des som brännvin, främst till Stockholm. Ulväng menar att det kan vara 
en överdrift, men att det ändå vidimerade brännvinsdestillationens be-
tydelse för jordbruket. Bränningen gav dessutom en värdefull restpro-
dukt i dranken, som var ett gott djurfoder.313 

Per mantal ökade utsädet av olika grödor – i genomsnitt för båda 
länen – likadant som enligt ovanstående tabeller och figurer, eftersom 
mantalet var oförändrat. Däremot var ökningen per brukningsenhet nå-
got starkare, eftersom brukningsenheterna i genomsnitt blev något 
större i mantal räknat. 

                               
312 Den stigande inhemska förbrukningen av havre hänger samman med det ökande antalet häs-
tar och den växande mängden tyngre hästtransporter, men framför allt med den alltifrån 1870-
talet starkt expanderande mjölkproduktionen. Det senare gäller i ännu högre grad blandsäden 
från 1880-talet. Kuuse (1977) beräknar att när den kommersiella tillverkningen av ångprepare-
rade havregryn kom i gång efter sekelskiftet 1900, så steg den mänskliga havrekonsumtionen 
till 5 procent av totalförbrukningen. Kuuse menar att humankonsumtionen av havre bara upp-
gick till maximalt 0,5 procent av hela förbrukningen före sekelskiftet. Detta stämmer möjligen 
rätt bra för Uppsala län och Mälardalen i stort. Men i Västsverige fanns en tradition av havre-
bröd och långt fram i tiden en mer omfattande mänsklig konsumtion. Se t.ex. Campbell (1950). 
313 Ulväng (2004), s. 69. Ulväng ställer sig tvivlande till denna uppgift. 
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8.2. Resultat: Besådda arealer totalt och av olika grödor 
De besådda arealerna för varje gröda finns angiven i SOS. I HSB ges 
bara besådd areal av höstsäd, vårstråsäd, trindsäd (ärter, bönor vicker), 
potatis, övriga rotfrukter, vall och grönfoder. Arealerna av höstråg re-
spektive höstvete och korn, havre, blandsäd och vårvete specificeras 
inte. För perioden före HSB har vi bara tillgång till utsädestal och utsä-
desproportioner. Därför har de saknade besådda arealerna räknats fram 
från utsädet och såtätheter. Såtäthetsuppgifter, uttryckta i tr per tunn-
land finns sockenvis i primärmaterialet till FK 1858. Här har uträknade 
länsgenomsnitt beräknats och översatts till hl per hektar. Dessa såtät-
hetsuppgifter har använts fram till 1858. Därefter har interpolerade såt-
äthetsuppgifter från 1858 och SOS 1913-20 använts. De senare går bara 
att räkna fram häradsvis från samlade utsädet för varje gröda och area-
len använd för varje gröda. Utsädet har räknats om från deciton till hl 
utifrån volymvikter för olika grödor enligt SOS 1920 (se kapitel 16). 
Summan av de besådda arealerna med olika grödor blir förstås den to-
tala besådda arealen. Skillnaden mellan denna och den totala åkerarea-
len blir den verkliga trädan.314 

Utvecklingen av hela åkerarealen, den besådda arealen och trädan 
i de båda länen framgår av tabellerna 8.3. och 8.4. samt av figurerna 
8.5. och 8.6. 

De factoträdan utgjorde i början av perioden 50 procent av åkera-
realen. Så är det om renodlat tvåsäde tillämpades, med det ena av två 
lika stora åkergärden besått varje år. Allteftersom odlingar började fö-
rekomma på trädesgärdet och även gärdesäng och annan ängsmark tem-
porärt plöjdes upp och fick bära havre så minskade den faktiska trädan, 
där marken vilade från odlad gröda. Att andelen träda minskade redan 
tidigt innebar att nyodlingen redan före mitten av 1800-talet var trans-
formativ: den bröt de facto upp tvåsädet även om detta formellt bestod 
mycket längre än så. När de stora ängskiftena började plöjas upp vid 
mitten av 1800-talet och senare succesivt indrogs i cirkulation med öv-
rig åker och fleråriga rotationssystem började tillämpas accelererade 
minskningen av trädesarealen. Vid 1800-talets slut låg ungefär en fjär-
dedel av åkermarken i träda. Detta är ett genomsnitt för hela länet, va-
riationen var stor. 

I slättbygdssocknarna Veckholm och Vaksala trädades cirka 20 
procent av åkern på 1880-talet. Även inom socknarna kunde variationen 
                               
314 De över lag mycket obetydliga arealerna använda för spånadsväxter har inte räknats fram 
och ingår därför i trädan, som rest. Dessutom saknas i visa fall uppgifter om utsädet av bönor i 
Västmanlands län i HSB, men det är helt obetydliga arealer som därmed hamnar under begrep-
pet ”träda”.  
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vara stor, eftersom växelbruket och foderväxtodlingen i regel utveckla-
des först på de större brukningsenheterna.315 

Vid ett full utvecklat växelbruk med sju lika stora skiften, varav 
ett skifte med ren träda – vilket blev det vanliga i Mälardalen – borde 
trädan omfatta 14 procent av åkermarken. Som synes tyder resultatet på 
att växelbruket var helt infört först under 1900-talets första år.316 Det är 
möjligt att skattningarna av besådd åker (närmast vall) blivit något hög 
och trädan något låg 1909, p.g.a. snedvridet urval av socknar, men talen 
ligger på nivå med de säkrare från 1916 och är rimliga.  

Tabell 8.4. ger motsvarande information för Västmanlands län.  
Bilden är naturligtvis på ett övergripande sätt densamma i båda 

länen, men det finns också betydande skillnader. Det har redan visats 
att den totala åkerarealen växte snabbare i Vätmanlands län än i Upp-
sala. Här visas att det i ännu högre grad gäller den besådda arealen. Det 
resulterar i att den faktiska trädesandelen börjar sjunka betydligt under 
50 procent mycket tidigare än i Uppsala län. 

Detta beror uppenbarligen på att lindbruket tidigt var utbrett i 
Västmanlands län, och med vår tolkning av att det växande havreutsä-
det, i praktiken gick utöver tidigare ängsmark. Särskilt betydelsefullt är 
att notera att detta lindbruk på 1810-talet inte var begränsat till Bergs-
lagssocknarna, utan förekom i olika grad i olika delar av framför allt det 
inte så Mälarnära nordligare Västmanlands län.  

Utvecklingen via högre inslag av lindbruk tog alltså Västman-
lands län längre mot ett verkligt växelbruk tidigare än vad som var fallet 
i grannlänet (oaktat att flera större egendomar i båda länen tidigare än 
bondgårdarna tillägnade sig renodlade växelbruksmetoder). Kring se-
kelskiftet hade dock Uppsala län hunnit ifatt i den utvecklingen och ta-
bellernas data indikerar att en sjuårig rotation med 3-4 års vall var det 
allmänna i båda länen. Figurerna 9.5. och 9.6 återger ovanstående ut-
veckling grafiskt i de båda länen. 
 
 
 
 
 
 
 

                               
315 Morell & Söderhäll (2019). Trädans omfattning i de båda socknarna sammantaget framgår 
i artikelns tabell 3. Att de större jordbruken snabbare anpassade sig till den förändrade efterfrå-
gebilden, men att de mindre jordbruken från och med 1890-talet hämtade in försprånget, var ett 
huvudresultat i artikeln.  
316 Det överensstämmer med Lägnerts (1955) slutsats. 
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Figur 8.5. Uppsala län. Total åkerareal, besådd åkerareal samt träda 1630-1916. 
Hektar. 

 
Källor: Som för tabell 8.3. 
 
Figur 8.6. Västmanlands län. Total åkerareal, besådd åkerareal och träda 1650-1916. 
Hektar. 

 
Källor: Som för tabell 8.4.  
 
Tabellerna 8.5. och 8.6. visar utvecklingen av åkerarealen använd för 
de olika specifika förekommande grödorna i de båda länen. Tabellerna 
8.7. och 8.8. anger den besådda arealens fördelning på olika grödor i 
procent. 
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I båda länen ökade veteodlingen relativt sett bara fram till 1860-
70-talet. Rågen och kornet gick i båda fallen successivt tillbaka hela 
perioden. Havrens andel ökade kraftigt i båda länen, men mycket mer i 
Västmanlands än i Uppsala län. I båda länen men särskilt i Uppsala län 
minskade havrens andel av åkerarealen mot slutet av perioden. I båda 
länen ökade arealen blandsäd absolut och relativt mot slutet av peri-
oden, men i mycket högre grad i Uppsala län än i Västmanlands län. 
Vallarealen ökade successivt, men i Uppsala län framför allt efter 
1860.317 I Västmanlands län startade vallarealens tillväxt tidigare och 
nådde också, relativt och absolut längre. Potatisens andel av åkerarealen 
nådde sitt maximum, obetydliga fyra procent redan på 1840-talet (Väst-
manlands län) respektive 1860-talet (Uppsala län). I absoluta tal var 
därefter potatisarealen stabil, medan den totala besådda åkerarealen 
fortsatte växa. Sedan bör hållas i åtanke, att hektaravkastningen från 
potatis var avsevärt större än från exempelvis stråsäd. Potatisen vikt låg 
framför allt i den mängd konsumerbar energi per ytenhet som den er-
bjöd. Där var den överlägsen andra grödor som odlades i Sverige. 

Ökningen av arealen för havre, ärter, bönor, vicker, potatis, rot-
frukter och vall innebar modifiering av tvåskiftesbruket och en minsk-
ning av trädan. Höstsäden såddes dock alltigenom på tidigare trädad 
jord, vilket närmast var klimatologiskt bestämt. Det gällde åtminstone 
länge även kornet. 

Per mantal ökade den besådda arealen totalt och av olika grödor 
– i genomsnitt för hela länet – likadant som enligt ovanstående tabeller 
och figurer, eftersom mantalet var oförändrat. Däremot var ökningen 
per brukningsenhet något starkare, eftersom brukningsenheterna i ge-
nomsnitt blev något större i mantal räknat. 

8.2.1. Havreproduktionen i Västmanlands län 
Havren var den viktigaste nyodlingsgrödan i större delen av Sverige 
under 1800-talet. Havreutsädet var alltså från början större i Västman-
lands län än i Uppsala län och det ökade mycket snabbare, Den omfat-
tande havreodlingen i Västmanlands län förtjänar en utvikning. Var den 
allmän i hela länet eller fanns en variation? Grau talade ju 1754 om 
särskilt mycket havreodling i vissa västliga socknar och Medåkers-
dagboken från Tveta by, som ligger i det sydvästliga häradet Åkerbo, 
talar på 1860-talet om en mycket omfattande havreförsäljning.318 Det 

                               
317 Det är möjligt att vallarealen i Uppsala län överskattats 1909 (1906-11), p.g.a. skevt sock-
enurval. 
318 SBD 167. 
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visades redan i avsnitt 5.1. att växelbruket tenderade att införas tidigare 
i länets västliga än dess östliga områden (eller snarare att mer jord var i 
växelbruk enligt FK 1858 än på östligt håll). Det talar för att man tidi-
gare än på andra håll gick över från att odla havre i lindor med en sär-
skild ängscirkulation till ett växelbruk där havre ingick i en, oftast 7-
årig växtföljd. Det var antagligen underlättat av att jorden laga skiftades 
(och i någon mån enskiftades tidigare i väst än i öst, vilket redan Helm-
frid (1861 visade). Låt oss se hur havreutsädet varierade mellan härader 
i länet vid några tidpunkter då vi har häradsvisa skattningar, nämligen 
1802, 1813, 1820, 1858, 1874, 1881 och 1916. Tabell 8.9 visar resulta-
tet. 

Det slående är den över lag kraftiga ökningen i tre steg, till 1858, 
till 1874 och till 1881. Häraderna är i tabellen ordnade från väster till 
öster och det finns en svag tendens att västliga härader har större havre-
utsäde per mantal än östliga.  Dessutom finns ytterligare en gradient: 
slätt/skog. Skog finns i samtliga härader. Men mer finns norrut. Åkerbo, 
Snevringe men framför allt Tuhundra, Siende, och Yttertjurbo härader 
domineras av Mälarslätten, medan övriga härader har relativt starka 
skogsinslag. Det är ganska tydligt att häraderna med mycket skog får 
ett omfattande havreutsäde. Bland slätthäraderna har de västliga Åkerbo 
och Snevringe större havreutsäde än de östliga Tuhundra, Siende och 
Yttertjurbo. Bland de västliga har de skogsdominerade Skinnskatte-
bergs och Gamla Norbergs bergslag samt Vagnsbro större havreutsäde 
än de slättdominerade Åkerbo och Snevringe. I öst sticker det nordliga 
skogrika Övertjurbo ut, mot slutet av perioden. Vi kan bestämt koppla 
rikligt havreutsäde till omfattande nyodling. Jfr avsnitt 6.1. där det visas 
att framför allt de skogrika socknarna i norr hade stark tillväxt av åke-
rarealen. Allra starkast var den i Övertjurbo. Minst havre odlades i de 
sydöstra slätthäraderna, Tuhundra, Siende och Yttertjurbo, som 
påminde mest om centrala Uppland. 

8.3. Åkerareal använd för djurfoder och humanföda 
Figur 8.7 och 8.8 visar den åkerareal som besåddes med fodergrödor 
respektive grödor avsedd för humanlivsmedel. Till humanlivsmedels-
grödor räknas som tidigare allt vete, all råg, allt korn och fem procent 
av havren: dessutom räknas arealerna för ärter, bönor och potatis hit. 
Till fodergrödorna räknas 95 procent av havren, all blandsäd, vicker, 
rotfrukter (foderrotfrukter avses normalt) samt givetvis alla vallgrödor. 



 173

Naturligtvis är detta, en approximation, särskilt kanske vad gäller kor-
net, havren och potatisen, men riktningen på förändringen påverkar det 
inte. Vi tar än så länge inte heller hänsyn till att halm utgjorde en viktig 
del av fodret. Närmast gällde det dock halm från vårsäd och främst 
havre, blandsäd och baljväxter. Här dominerade havren och blandsäden 
starkt mot slutet av perioden, så halmutfodringen ändrar knappast pro-
portionerna så mycket. 
 
Figur 8.7. Uppsala län. Åkerareal använd för fodergrödor och grödor för humanlivs-
medel 1767-1916. Hektar. 

Källor: Som för tabell 8.3. 
 
Figur 8.8. Västmanlands län. Åkerareal använd för produktion av fodergrödor re-
spektive grödor för humanlivsmedel, 1770-1916. Hektar. 

Källor: Som för tabell 8.4. 
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Figurerna visar att med vallen inräknad överflyglar åkerarealerna an-
vänd för djurfoder, arealerna använda för produktion av humanföda 
från mitten av 1870-talet i Uppsala län, men redan från 1840-talet i 
Västmanlands län. De exakta årtalen må vara osäkra, men vi kan fastslå 
att det skedde tidigare i Västmanlands än i Uppsala län och att det be-
rodde på större havreproduktion och tidigare ökning av vallarealen på 
åkermark i det västligare länet. Vid tiden för första världskriget använ-
des ungefär två och en halv gånger så mycket av åkern i Uppsala län till 
foderproduktion, som till produktion av humanlivsmedel. I Västman-
lands län användes då betydligt mer än fyra gånger så stor åkerareal till 
produktion av djurfoder som för produktion av humanlivsmedel. Meta-
morfosen är i båda fallen tydlig. 

8.4. Användningen av åker och äng för produktion av 
humanföda, respektive djurfoder 
Jordbruksmarken innefattar ju mer än åkern. Jag räknar hit ängen som 
gav djurfoder i form av hö, och skogen och hagmarken som (liksom 
temporärt ängen och åkern) gav bete. Skogen gav också lövfoder och 
vassfoder togs i mader, sjöar och vattendrag. Brännvinsbränningen som 
var viktig för många jordbrukares ekonomi före 1800-talets mitt, och 
eventuellt utnyttjade en del av brödsäden och potatisen bortses från här. 
Likaså bortses från betet även om sådan åkervall som primärt användes 
som betesvall är medräknad. Betet var en förutsättning för djurhållning 
och animalieproduktion, men en minst lika viktig förutsättning var till-
gången till vinterfoder. Den bör räcka med att skatta foderskörden för 
att få en hållpunkt avseende animalieproduktionen. Men höet räckte 
inte som vinterfoder. Som nämnts finns dagboksuppgifter som för vissa 
områden ger anekdotiska hintar om hur pass viktig framför allt lövtäk-
ten, men också sjöfodret var. Av större betydelse var dock halmfodret. 
Till halmfodret återkommer jag i nästa kapitel. 

Här blir alltså frågan om hur mycket av den samlade jordbruks-
marken, definierad som åker och äng (slåttermark) som var inriktad i 
första hand på humanföde- respektive foderproduktion. Det blir ett 
slags mått på hur mycket jordbrukarna satsade på foderproduktion, re-
spektive humanföda. Det är ett haltande mått, eftersom ängen ju gav 
betydligt mindre fodervärde (eller penningvärde) än åkern gav foder 
och humanföda (eller penningvärde) per hektar. Hade det inte varit så, 
hade inte mycket nyodling varit mödan värd. Till det återkommer vi i 
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nästa kapitel. Figurerna 8.9 och 8.10 visar hur mycket av jordbruksmar-
ken, definierad som åker och äng, som användes för foder, respektive 
matproduktion. 
 
Figur 8.9. Uppsala län 1767-1916. Jordbruksmarkens fördelning på matproduktion 
respektive foderproduktion. Procent. 

Källor: Åkerarealskattningarna, Ängsarealskattningarna, Prästsstatistiken (Tabellverket E3B, 
Mortalitetstabeller), FK1858, EK 1860-64, HSB 1878-1911, SOS 1913-20 bearb. Enl. texten. 
Anm: Humanföda är vete, råg, korn, ärter, bönor, potatis och 5 % av havren. Djurfoder är 95 % 
av havren, blandsäd, vicker, rotfrukter, vallväxter och ängshö. 
 
Figur 8.10. Västmanlands län 1770-1916. Jordbruksmarkens fördelning på matpro-
duktion respektive foderproduktion. Procent. 

Källor: Åkerarealskattningarna, Ängsarealskattningarna, Prästsstatistiken (Tabellverket E3B, 
Mortalitetstabeller), FK 1858, HSB 1865-1911, Ek 1910-14, SOS 1913-20 bearbetat enligt 
texten. Anm: Humanföda är vete, råg, korn, ärter, bönor, potatis och 5 % av havren. Djurfoder 
är 95 % av havren, blandsäd, vicker, rotfrukter, vallväxter och ängshö. 
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Med ängen inräknad i jordbruksmarken har större delen av jordbruks-
marken – under hela undersökningsperioden, i båda länen över 65 pro-
cent – använts för foderproduktion (häri ingår bara den besådda delen 
av åkern, inte trädan). Och då bortses ändå från det viktiga betet (utom 
i så måtto som den lilla del av den på åkern besådda vall som avsågs till 
bete inräknas), från skörden av vårsädeshalm och från sjöfoder, lövfo-
der och drank från brännvinsframställningen. Fram till 1860-talet växte 
dock andelen mark som användes för matproduktion. Detta var spann-
måls- och potatisexpansionens tidevarv. Sedan växte foderproduktion-
ens andel igen. Men proportionsförändringen är tydlig bara i Uppsala 
läns del. I Västmanlands län är den bara skönjbar. Foderarealernas an-
del var där under hela perioden runt 80 procent. 

8.5. Sammanfattning 
I detta kapitel har koncentrationen legat på hur marken användes, det 
vill säga vilka grödor som odlades och i vilken omfattning, samt hur 
jordbruksmarken totalt, d.v.s. åker och äng fördelades för produktion 
av mat och djurfoder. Inledningsvis betraktades utsädet av skilda grö-
dor. Det kunde konstateras att utsädet av korn ökade en smula fram till 
början av 1800-talet för att sedan stagnera och minska från och med 
1860-talet. Rågodlingen ökade enligt utsädesskattningen fram till mit-
ten av seklet, men minskade sedan, så att det den successivt växande 
veteodlingen nästan var i kapp vid tiden för första världskriget. Havre-
odlingen tilltog sakta från början av 1800-talet men ökningen tilltog 
kraftigt ungefär 1860. I Uppsala län planade den ut från 1880-talet, men 
då och framgent odlades avsevärt mycket mer havre än råg, korn eller 
vete. Blandsäden, företrädesvis mixad av korn, havre och vicker och 
använd som fodersäd odlades hela perioden, men den våldsamma ök-
ningen av utsädet började omkring 1880. Vid första världskriget, var 
blandsäden till utsädet sett, den mest odlade grödan i Uppsala län. I 
Västmanlands län var det havren som fick rollen som huvudsaklig fo-
dersäd och havreodlingen ökade mycket kraftigare, och från en högre 
utgångspunkt i Västmanlands län. Annars var potatisen den mest ex-
pansiva grödan. Odlingen tilltog alltmer från 1800-talets början och 
från 1860-talet var utsädesvolymen stabil. Övriga grödor (ärter, bönor, 
vicker, spånadsväxter) odlades med något undantag i obetydlig mängd 
på åkern. 

Allt detta innebar att fodersädens andel av totala utsädet av spann-
mål ökade, från omkring 1860, medan humanfödeodlingen varit mest 
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expansiv dessförinnan. Enligt skattningen överflyglade fodersädsod-
lingen brödsädesodlingen i Uppsala län under 1900-talets första decen-
nium. I Västmanlands län där nyodlingen var kraftigare, liksom havre-
expansionen, skedde denna överflygling tidigare, redan på 1880-talet. 

Det visades också att den besådda arealen ökade snabbare än to-
talarealen åker och att den faktiska trädan därmed blev andelsmässigt – 
och efterhand i absoluta tal – av allt mindre omfattning. Detta återspeg-
lade övergång från tvåsäde till rent växelbruk. Denna gradvisa övergång 
(innebärande både att somliga bytte odlingssystem och andra inte och 
att mellanformer uppstod) påbörjades enligt uppgifterna här tidigt, men 
omfattningen tilltog i Västmanlands län från 1840-talet, i Uppsala län 
däremot först tjugotalet år senare. I Västmanlands län kan man säga att 
denna tidiga omvandling föregick den väsentliga lagaskiftesperioden, 
medan den närmast verkar parallell med den i Uppsala län. Den riktigt 
stora expansionen av foderväxtodlingen inföll emellertid i båda fallen 
efter 1860-talet och sammanföll utan vidare tvivel med den starka om-
fokuseringen av lantbruket mot mejeriprodukter som ägde rum från och 
med 1870-talet.  

Den besådda arealen av enskilda grödor är för flertalet år fram-
skattad ur utsädesvolymerna och utvecklingen följer alltså denna. Vall-
odlingen tilltog successivt, men ökade våldsamt från 1860-talet. Det 
kan direkt relateras till växelbrukets allmänna införande och det var den 
viktigaste aspekten av foderväxternas expansion, som i sin tur hängde 
samman med den av marknadsskäl starkt växande mjölkproduktionen. 
Vid periodens slut omfattade vallarealen i Uppsala län över 40 procent 
av den besådda arealen och i Västmanlands län inemot hälften. Vall-
växter fanns i Uppsala län på nästan lika stor åkerareal som alla de fem 
stråsädesslagen växte på tillsammans. I Västmanlands län användes 
mer åker till vall än till stråsädesgrödor sammantaget.  

Det innebar att mot slutet av perioden alltmer av åkern användes 
för produktion av djurfoder och allt mindre för produktion av männi-
skoföda. Foderproduktionen på åkern överflyglade i Uppsala län pro-
duktionen av humanföda på 1870-talet och vid tiden för första världs-
kriget odlades djurfoder på betydligt mer än dubbla arealerna som an-
vändes för humanföda. I Västmanlands län överträffade foderarealerna 
på åkern humanfödearealerna redan på 1840-talet. 

Att den faktiska trädan minskade i omfattning redan före mitten 
av 1800-talet betyder att nyodlingen redan då var transformativ. Det 
gick inte, som t.ex. Nyström hävdat (se avsnitt 3.4) åt två hektar ängs-
mark för att skaffa en ny hektar besådd åker, eftersom så pass stor del 
av den nya besådda marken faktiskt innebar att trädan togs i bruk. Inte 
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heller var det så att all ängsmark som uppodlades var förlorad för fo-
derproduktion. Man kan tvärtom argumentera för att nyodlingen snart 
innebar en ökning av foderproduktionen, eftersom en god del av den 
innebar att ängsmark plöjdes upp och besåddes med havre. Havreod-
lingen ökade (ibland på vad som fortfarande kallades äng) vallodlingen 
ökade (ibland på ängen) och även i det höstsädes- och korntäta Uppsala 
län omfattade höstsäden aldrig efter 1820 hälften av den besådda area-
len och andelen minskade kraftigt. I stället för det förlorade ängshöet 
kom alltså mer djurfoder i form av åkerhö, vårsädeshalm och kärna av 
havre och blandsäd. 

Räknar man in annan jordbruksmark, väsentligen ängen, använ-
des perioden igenom merparten av jordbruksmarken för foderprodukt-
ion. Andelen mark som användes för matproduktion ökade dock fram 
till omkring 1860. Det var den period under vilken nyodlingen till stor 
del kunde knytas till ökad spannmålsproduktion. Därefter växte foder-
arealerna relativt och absolut igen. 
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9. Skörden 

Markanvändningen avspeglar inte direkt produktionen. Olika markslag 
som användes olika hade olika avkastning per arealenhet. Olika grödor 
hade olika avkastning per hektar eller per utsådd mängd. Arealavkast-
ningen kunde förändras över tid av en rad orsaker. Den kunde för det 
första påverkas av odlarnas val och praktiker: valet och kombinationen 
av grödor, anpassningen av olika grödor till mark med olika förutsätt-
ningar, rotationsprinciperna, jordbearbetningen, dräneringen och inte 
minst gödseltillförseln. Dessa val och praktiker förändrades mer eller 
mindre snabbt. Rågens expansion på kornets bekostnad tog flera år-
hundraden. Järnplogen infördes inom loppet av några decennier, samma 
med växelbruket som innebar odling av närande grödor som exempel-
vis klöver, men som också gav mer foder och därmed i slutändan mer 
gödsel.319 På verkligt kort sikt var det vädrets växlingar som skilde då-
liga från goda skördar. I detta avsnitt av kapitlet försöker vi skatta den 
totala växtproduktionen på åker och äng. 

9.1. Hektarskördarna under 110 år 
Figur 9.1-9.7 visar hektarskördarna 1802-1911 för de viktigaste åker-
grödorna. Eftersom såtätheten för flertalet grödor förändrades mycket 
litet320, återspeglar dessa hektarskördar även korntalens utveckling. Vid 
betraktande av dessa figurer bör man, enligt avsnitt 16.6 kunna utgå 
från att skördarna för flera sammanvägda år 1767-1802, bör ha varit 
lägre än de var 1802-1820. 

 
                               
319 Dock: kreatur drar mer näring än de kan återföra till marken som gödsel, därför fungerar 
växelbruket endast det finns stora arealer med kvävefixerande grödor och om ganska stora mar-
ker tullas på den energi, eller det kväve som ska tillföras åkermarken. Växelbruket är en mar-
kanvändning av samma typ som äng-är-åkers-moder-jordbruket, bara med skillnaden att de gi-
vande markerna omsätts snabbare med de mottagande. De givande ger också mer och de förblir 
omfattande. Ett helt nytt steg infaller när åkrarna börjar tillföras näring från externa källor, dvs 
handelsgödsel och fossil energi och kan tillgodogöra sig stora skuggarealer. Jfr Chorley (1981); 
Allen (2008). 
320 Såtäthetsskattningarna som utgår från FK1858 och SOS 1913-20 återges i tabell 16.1. Se 
även avsnitt 5.3, 16.4 och 8.3. 
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Figur 9.1. Uppsala län och Västmanlands län. Hektarskördar av vete 1802-1911. 
Deciton. 

Källor: Åkerarealskattningarna, utsädesskattningarna, såtäthetsskattningarna. Korntal från 
Tabellkommissionen, E3B mortalitetstabeller, Statskontoret (RA), BiSOS N, Årsväxtberättel-
ser, BiSOS N, HSB.  
 
Figur 9.2. Uppsala län och Västmanlands län. Hektarskördar av råg 1802-1911. 
Deciton. 

Källor: Åkerarealskattningarna, utsädesskattningarna, såtäthetsskattningarna. Korntal från 
Tabellkommissionen, E3B mortalitetstabeller, Statskontoret (RA), BiSOS N, Årsväxtberättel-
ser, BiSOS N, HSB.  
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Figur 9.3. Uppsala län och Västmanlands län. Hektarskördar av korn 1802-1911. 
Deciton. 

Källor: Åkerarealskattningarna, utsädesskattningarna, såtäthetsskattningarna. Korntal från 
Tabellkommissionen, E3B mortalitetstabeller, Statskontoret (RA), BiSOS N, Årsväxtberättel-
ser, BiSOS N, HSB.  
 
 
Figur 9.4. Uppsala län och Västmanlands län. Hektarskördar av havre 1802-1911. 
Deciton. 

Källor: Åkerarealskattningarna, utsädesskattningarna, såtäthetsskattningarna. Korntal från 
Tabellkommissionen, E3B mortalitetstabeller, Statskontoret (RA), BiSOS N, Årsväxtberättel-
ser, BiSOS N, HSB.  
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Figur 9.5. Uppsala län och Västmanlands län. Hektarskördar av blandsäd 1802-
1911. Deciton. 

Källor: Åkerarealskattningarna, utsädesskattningarna, såtäthetsskattningarna. Korntal från 
Tabellkommissionen, E3B mortalitetstabeller, Statskontoret (RA), BiSOS N, Årsväxtberättel-
ser, BiSOS N, HSB.   
Figur 9.6. Uppsala län och Västmanlands län. Hektarskördar av ärter 1802-1911. 
Deciton. 

Källor: Åkerarealskattningarna, utsädesskattningarna, såtäthetsskattningarna. Korntal från 
Tabellkommissionen, E3B mortalitetstabeller, Statskontoret (RA), BiSOS N, Årsväxtberättel-
ser, BiSOS N, HSB.  
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Figur 9.7. Uppsala län och Västmanlands län. Hektarskördar av potatis 1802-1911. 
Deciton. 

Källor: Åkerarealskattningarna, utsädesskattningarna, såtäthetsskattningarna. Korntal från 
Tabellkommissionen, E3B mortalitetstabeller, Statskontoret (RA), BiSOS N, Årsväxtberättel-
ser, BiSOS N, HSB.  
 
För flertalet grödor växte hektarskördarna trendmässigt under detta 
långa 1800-talslopp. Det fanns ett undantag och det gällde potatisen i 
Uppsala län. Hektarskördarna av potatis sjönk där ganska kraftigt under 
första hälften av 1800-talet. Möjligen kan det hänga samman med att 
potatisen successivt flyttades ut från träd- och kålgårdar där den ägnats 
större omsorg och givits mer gödsel, till på åkern under denna tid. 

För alla grödor var hektarskördarna och alltså korntalen, åt-
minstone till en början högre i Uppsala län än i Västmanlands län. I 
samtliga fall utom vad gäller blandsäden växte dock hektarskördarna 
mer i Västmanlands än i Uppsala län. Hektarskördarna av potatis och 
havre var mot slutat av perioden högre i Västmanlands än i Uppsala län. 
Särskilt tydlig är skillnaden i ökningstakten vad gäller havre. I Uppsala 
växte havreskördarna per hektar från 12 till 14 deciton under periodens 
lopp, i Västmanlands län från ungefär åtta deciton till dryga 14. 

Höstsädesskördarna per hektar växte starkare än vårsädesskör-
darna. I Uppsala län steg både råg- och veteskördarna från cirka tio till 
ungefär 15 deciton per hektar, i Västmanlands län från åtta till knappa 
15 deciton. 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0
18

02
18

07
18

12
18

17
18

22
18

27
18

32
18

37
18

42
18

47
18

52
18

57
18

62
18

67
18

72
18

77
18

82
18

87
18

92
18

97
19

02
19

07

Uppsala Västmanlands

Linjär (Uppsala) 7 per. glid. med. (Uppsala)

Linjär (Västmanlands) 7 per. glid. med. (Västmanlands)



 184 

Höstsädens avkastning steg påtagligt fram till mitten av 1830-ta-
let, därefter sjönk hektarskördarna i ungefär ett decennium för att sedan 
åter stiga, dock med skarpa kortsiktiga växlingar. Även avseende vårsä-
den är den linjära trenden för hektarskördarna svagt stigande (med un-
dantag då för de västmanländska havreskördarna som steg kraftigt). För 
all vårsäd kan konstateras en nedgång i hektarskördar fram till omkring 
1820, varpå stegringen är tydlig till omkring 1835 och därefter svagare. 
Ärtskördarna föll tydligt till omkring1820, hämtade sig sedan under 10-
15 år, och var sedan trendmässigt stationära, med starka årsvisa väx-
lingar. 

Utom avseende potatisen kan konstateras att frekvensen av all-
varligt svaga skördar eller missväxter avtog från mitten av 1800-talet, 
eller åtminstone efter 1860-talet. För höstsäden är fluktuationerna star-
kast kring mitten av seklet, för vårsäden under seklets 1800-talets första 
två decennier. Några påtagliga missväxter kan skönjas (i förhållande till 
trenderna): Både vårsädesskörden och höstsädesskörden var utomor-
dentligt svag 1818, 1845 och 1904. Vårsädesskörden var dessutom sär-
skilt svag 1813, 1819, 1826, 1863, 1868, 1891 och 1901, höstsäden där-
emot 1811, 1841, 1867, 1853 och 1902. Ärtskörden följde i stort sett 
vårsädens missväxtmönster, men 1902 och 1907 tillkom som miss-
växtår. Potatisskörden fluktuerade mer än sädesskörden och var särskilt 
svag 1821, 1837, 1849, 1856, 1866, 1869, 1890, 1898 och 1901. 

Lägger vi till perioden 1767-1801, så är det som nämnts troligt att 
skördarna genomsnittligt var lägre då än under 1800-talets första två 
decennier. Den långsiktiga ökningen i spannmålens hektarskördar har i 
så fall fortgått sedan dess. 

Allmänt sett, tenderade hektarskördarna (eller korntalen) att stiga 
mot slutet av perioden, efter 1860-talet, däremot egentligen inte mer än 
mycket tillfälligt dessförinnan. Det var en viktig aspekt av en stigande 
arealproduktivitet, vilket vi återkommer till i kapitel 13. 

Här bör skillnaden i havreavkastningens förändring i det två länen 
kommenteras. Den var avsevärd. Havre odlades redan vid 1700-taltes 
mitt mer i Västmanlands län än i Uppsala län. Ökningen av odlingen 
blev också kraftigare i det förra länet, särskilt från mitten av seklet när 
marknadskanaler för havre etablerats. Havren blev den viktiga foder-
grödan i Västmanlands län, medan blandsäden som innehåller en god 
proportion korn (paradgrödan på den kalkrika Upplansslätten) kom att 
dominera i Uppsala län. Det verkar som om havren odlades lite omsorg-
slösare till en början i Västmanland, men att mer omsorg lades på den 
när den blev en verkligt viktig gröda – vilket den egentligen aldrig blev 
i Uppsala län. Även om havren är tålig, mådde även den bra av att 
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komma i cirkulation med andra grödor, av förbättrad bearbetning och 
av gödsel, även om gödseln inte kom före varje havresådd, utan fortfa-
rande mest lades på vad som blev trädan före höstsäden. Någon effekt 
blev sannolikt kvar. 

9.2. Varför steg hektaravkastningen? 
För det första bör ibruktagandet av nya sorter med högre avkastning 
och/vädertålighet ha haft stor betydelse, åtminstone sedan 1880-talet.321 

Förbättrad dränering genom täckdikningen är en annan möjlig 
faktor. Förbättrad dränering kunde medföra förlängd växtsäsong (tidi-
gare upptorkning på våren, senare frysning på hösten, tidigare mognad 
och därmed möjligheter till säkrare bärgning av skörden. Vissa grödor 
som t.ex. vete är känsliga och kräver avdikning (om jorden inte är san-
dig och genomsläpplig). Havre, och potatis är mer förlåtande. 1913 
hade ungefär en fjärdedel av den svenska åkermarken täckdikats. Det 
kan på goda grunder misstänkas att den procentsatsen var betydligt 
högre på den uppländska och västmanländska slättbygden. Det står 
också klart att denna täckdikning utfördes under1800-talets sista decen-
nier, och att verksamheten därefter till stor del stannade av.322 

Man kan även tänka sig att introduktionen av brukstillverkade 
järnplogar med välvda vändskivor samt av djupharvar, som ägde rum 
vid mitten av seklet förbättrade jordbearbetningen och såg till att göd-
ande växtdelar vändes ner ordentligt. 

Nyodlingen i sig – som alltså i stor skala förutsatte de nya plo-
garna – kan teoretiskt ha påverkat avkastningen på olika sätt. Med den 
ricardianska teorin, enligt vilken de bästa jordarna uppodlades först och 
därefter successivt de sämre, skulle avkastningen på marginaljorden, 
den i varje läge senast uppodlade ha sjunkit med nyodlingen. Det skulle 
även leda till att den genomsnittliga avkastningen sjönk. Inte nog med 
det: om nyodlingen innebar att foderproducerande mark lades under 
plogen så kunde följden bli minskade foderresurser, minskad dragdjurs-
kapacitet per ha åkeryta och minskad gödselmängd per åkeryta, vilket 
borde leda till sjuknande avkastning. Det är en hypotes, att nyodlingen 
tog den formen fram till mitten av 1800-talet, kanske till 1860-talet. 

Senast efter mitten av seklet, tog däremot nyodlingen alltmer en 
form som tvärtom bör ha tenderat att höja spannmålsavkastningen per 
ha. Alltmer togs sanka ängsmarker (som landhöjningen genom seklen 
                               
321 Åkerberg (1962), ss. 140-141. 
322 SOS Jordbruk och boskapsskötsel (1920), ss. 56-61; Jansson (1962), s. 124. 
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trots allt torkat ut) i bruk. Det var nödvändigt att dränera dessa marker. 
Deras uppodling förutsatte järnplogar, men de avkastade inte nödvän-
digtvis sämre än den gamla fastmarksjorden. Careys teori som Utter-
ström anammade har en del för sig.323 Man odlade inte nödvändigtvis 
upp den potentiellt mest avkastande jorden först, utan snarare den som 
var mer lättodlad, ofta något mer höglänt. Med nya dräneringsmetoder 
och bättre järnredskap kunde sankare marker uppodlas. De marker som 
nu togs i anspråk hade ofta betydligt högre halt av organisk substans än 
de gamla åkrarna, vilket innebar en omsättningsstegring och mobilise-
ring av organiskt bunden växtnäring, främst kväve. Dessutom ledde ny-
odlingen under det sena 1800-talet till ökad foderväxtodling på åkern, 
och till växelbrukets spridning. Allt annat lika, bör växelbruksregimen 
ha lett till ökad hektaravkastning av sädesgrödor. Det beror för det 
första på att spannmålsgrödorna kom att ingå i rotationer där luftkväve-
fixerande växter, i synnerhet klöver spelade stor roll och utsåddes på 
minst 40 procent av åkerytan, d.v.s. större yta än man sådde spannmål 
på. För det andra kan rotationen ha inneburit att parasitangreppen mins-
kade. För det tredje, innebar den ökade fodertillgången (som snart också 
innefattade importerade oljekakor och annat externt kraftfoder) och 
satsningen på mejeridrift som den var kopplad till, att gödseltillgången 
ökade (även om djuren rent definitionsmässigt förbrukade mer näring 
än de gav i form av gödsel). Huvudhypotesen är således, att den föränd-
ring av nyodlingens innebörd – mot etablering av växelbruk och foder-
växtodling, i stället för mot enbart ökning av spannmålsproduktionen – 
och den expanderande djurhållningen med sikte på mejeriproduktion 
var de sammanhängande huvudförklaringarna till att hektaravkast-
ningen av spannmålsgrödor inte bara hölls uppe, utan tenderade att 
stiga, särskilt mot 1800-talets slut och därefter. Jordbearbetningen för-
bättrades avsevärt genom att djupgående fabrikstillverkade järnplogar 
och djupharvar mm togs i alltmer allmänt bruk, även i områden där ård-
ret hittills varit förhärskande. Även detta hjälpte upp hektaravkast-
ningen.324 

Handelsgödseln introducerades samtidigt, men volymerna var 
små och även om de kunde vara viktiga t.ex. på näringsfattig myrmark, 
så talar allt för att den ökade tillgången till och eventuellt den förbätt-
rade lagringen och användningspraktiken av, stallgödsel betydde 
mycket mer.325 

                               
323 Utterström (1957, I), ss. 453-456. 
324 Jfr Jansson (1962), särskilt s. 126. 
325 Morell (2001), ss. 211-225. Jfr Jansson (1962), s. 106. 
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9.3. Skördarna i jämförelse med tidigare skattningar 
Med utgångspunkt i skattningen av utsädesvolymerna och korntalet, de 
besådda arealerna och arealskördarna kan alltså skördarna på åkermar-
ken skattas, liksom skördarna av ängshö, med utgångspunkt i skatt-
ningen av ängsarealerna och skattningen av hektaravkastningen på 
ängen. Det ska genast inskjutas att skattningarna är behäftade med osä-
kerhet. Det gäller allra främst skördarna av ängshö (eftersom ängens 
avkastningsförmåga kunde variera kraftigt), därnäst skörden av vallhö, 
som ju baseras på indirekta skattningar av hektaravkastningen, därnäst 
skörden av rotfrukter (rovor mm) och vicker som baseras på rätt scha-
blonartad arealskattning. Vicker och rotfrukter väger dock ganska lätt i 
det hela. 

Strax ska skördeutvecklingen under det ”långa 1800-talet” 
(1767/70-1916) analyseras utifrån de skördeskattningar som görs här. 
Först ska emellertid dessa nya skattningar vid några tidsintervall, jäm-
föras med tidigare gjorda skördeskattningar. Vi begränsar oss härvidlag 
till skattningarna avseende Uppsala län. 

Tidigare gjorda skattningar har gjorts både avseende mindre om-
råden och hela riket och i de senare fallen går det att särskilja Uppsala 
och Västmanlands län. Det är dels intressant att jämföra våra skatt-
ningar med den officiella statistikens uppgifter för sent 1800-tal och ti-
digt 1900-tal (BiSOS-perioden), dels att jämföra med den officiella sta-
tistiken 1817-60. Landshövdingarnas femårsberättelser) dels slutligen 
att jämföra våra skattningar med officiella uppgifter avseende tidigt 
1800-tal och tidigare skattningar avseende 1700-talet. Även 1500-tals 
och 1600-talsskattningar kan tas med i jämförelsen. Vi börjar med jäm-
förelserna av data runt sekelskiftet 1900, som är minst problematiska. 

Skillnaderna gentemot BiSOS-statistikens originalvärden är in-
tressanta. De framgår av tabell 9.1. För femårsperioden 1876-1880 är 
den officiella statistikens skördegenomsnitt 71, 101, 89, 63 respektive 
60 procent av de nya skattningarnas för vete, råg, korn, havre respektive 
åkerhö. Särskilt vad gäller vete, havre och åkerhö (grödor vars odling 
var i stark tillväxt) är således underskattningen i den officiella statisti-
ken betydande, medan statistikens rågsiffra nästan exakt stämmer med 
den nya skattningen. Det bör noteras att de stora skillnaderna gäller grö-
dor som var i stark expansion, medan skillnaderna var små när det gäller 
grödor vars odling var stationär eller svagt avtagande (råg och korn). 
För femårsperioden 1891-95, underskattar den officiella statistiken fort-
farande veteskörden, medan statistikens råg-, korn och havreskörd fak-
tiskt är större än enligt den nya skattningen. Det beror på att statistikens 
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eftersläpning innebar att man inte fullt ut hann registrera att utsädet (på 
vilket man med de årsvisa korntalen beräknade skörden) av råg, korn, 
men från slutet av 80-talet även havre, faktiskt var minskande. I stället 
var det blandsädesutsädet och blandsädesskördarna, samt vallskördarna 
som ökade. Medan skörden av blandsäd 1876-80 alltså var ganska lika 
enligt statistiken och den nya skattningen, var den officiella statistikens 
skördesiffra för blandsäd bara 57 procent av vår skattning 1891-95. 
1907-11, hade statistiken, bortsett från vetet nästan kommit i kapp. Vad 
åkerhöet anbelangar kom statistiken aldrig i kapp. 

Det är alltså tydligt att den officiella statistikens eftersläpande ut-
sädessiffror, gör att skörden av grödor av vilka odlingen ökade un-
derskattas, om än i minskande grad, samt att skörden av grödor av vilka 
odlingen minskade, överskattas. Överensstämmelsen mellan de nya 
skattningarna och de officiella sifforna är som väntat bäst i slutet av 
perioden. 

En annan jämförelse kan göras med perioden närmast innan Hus-
hållningssällskapens jordbruksstatistik i BiSOS etableras. På basis av 
länsmännens och kronofogdarnas uppgifter sammanställdes i landshöv-
dingarnas femårsberättelser (LHB, fr.o.m. 1856-60 BiSOS H) en del 
jordbruksstatistiska uppgifter, bland annat utsädesmängd och korntal. 
Därmed kan bruttoskörden beräknas. Redovisningen gällde genomsnitt 
i femårsperioder (en gång en treårsperid) och de kan jämföras med våra 
för samma perioder. Hannerberg ansåg, med utgångspunkt i sina areal-
skattningar och korntalsantaganden, att skördeberäkningarna utifrån 
LHB på riksnivå, (som även samtiden tvivlade på), var ungefär 15-20 
procent för låga.326 

Som framgår av tabell 9.2. är skörden nästan alltid större enligt 
den nya skattningen än den vad som registrerades i länsförvaltningen. 
Undantagen är gulmarkerade i tabellen. De fall då LHBs skördar är 
större gäller dels relativt lite odlade grödor, främst 1818-22, dels den 
expansiva potatisen. Skillnaderna kan ha orsak antingen i utsädesvoly-
merna eller i korntalen. Tabell 9.3 jämför på samma vis utsädet enligt 
LHB och enligt den nya skattningen. 

Som framgår av tabell 9.3. beror en stor del av skillnaderna när 
skördarna var större i LHB än enligt den nya skattningen skattning, på 
högre korntal. Korntalen i LHB är genomgående misstänkt höga.  Dock 
är utsädet av vete och potatis större 1818-22 än enligt den nya skatt-
ningen. Det kan vara så att utsädesmängderna skattade utifrån vår are-

                               
326Hannerberg (1971), ss. 79, 123. Jfr SCB (1959), s. 35 och tabell E17. 
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alskattning och en interpolering av prästerskapets och FKs utsädesan-
delar för de olika grödorna slår snett, men då borde de göra det mer 
systematiskt. Det tål poängteras att vetet var en relativt obetydligt odlad 
gröda, medan potatisodlingen just i detta skede började öka kraftigt. En 
osäker punkt gäller tunnmåttet för potatis. I sammandraget till LHB 
1856-60 klargjordes att potatisen i Uppsala läns länsrapportering – i 
motsats till andra grödor vilka räknades i fasta tunnor om 6,3 kubikfot 
(164,9 liter) – mättes i tunnor om 4,8 kubikfot. För 1856-60 är detta 
tydligt och i rikssammandraget till denna årgångs LHB räknades tun-
norna om till kubikfot enligt detta reduceringstal. Hur det var tidigare 
är däremot oklart. 

Det finns ju faktiskt en möjlighet att potatistunnorna genomgå-
ende, i så väl Finanskommittén som i präststatistiken (som ligger till 
grund för vår skattning fram till 1858) i just det uppländska fallet mätte 
4,8 kubikfot. Det är dock osannolikt. Vore det så, så skulle potatisutsä-
det och potatisskörden i den skattning som här görs vara för stor allti-
från 1802 till 1858 och ökningen mellan 1858 och 1879 vara betydligt 
kraftigare än enligt skattningen. Det förefaller inte rimligt, men det går 
inte att bevisa att det inte var så. 

Slutligen ska göras vissa jämförelser som berör våra tidigaste 
skattningar, 1767 och 1802-20. De jämförs dels med den officiella sta-
tistikens sammanfattning av präststatistiken, dels med tidigare skatt-
ningar avseende perioder före 1767, baserade främst på tiondelängder, 
men också på utsädesskattningar och korntal. 

Av de äldre skördeskattningarna är de som återges i tabell 9.4, 
avseende 1570, 1630, 1690 och 1749-63 baserade på tiondelängder.327 
Linde skattar en hypotetisk skörd 1750 med utgångspunkt i utsäde från 
bouppteckningar, tiondesättningar mm. samt korntal från präststatisti-
ken 1805 och 1810. Skattningarna 1570, 1630, 1690 och 1750 avser 
riket, men ur Palms och Lindes sockenvisa databaser har värden för 
Uppsala län summerats fram och de återges i tabell 9.4. 

1570 års skörd avses beskriva normalskörden under åren före el-
ler efter sjuårskriget, snarare än det mycket dåliga skördeåret 1570. 
Palm som får en mycket låg rikssiffra för 1630 diskuterar utförligt sin 
skördeskattning för 1630 och de problem som vidlåder skördeskattning 
utifrån tiondeuppgifter. Han konkluderar liksom många andra att det är 
rimligt att skatta skörd utifrån rörligt tionde. Han avslutar med ett rim-
lighetstest avseende skörden för hela Sverige. Med Palms egen upp-

                               
327 Palm (2013) /Sverige 1570/; Palm (2012a) /Sverige 1630/; Palm (2012b) /Sverige 1690/; 
Hallberg, Palm och Leijonhufvud (2016); Linde (2012) /Sverige 1750/, ss. 63-64. 
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skattning av folkmängden i hela riket (som inte är oomstridd) gav skör-
den, efter avdrag för utsäde 142 kg eller ungefär 1,4 strukna tunnor ren 
säd per ”normalkonsument” (antalet normalkonsumenter antas utgöra 
80 procent av befolkningstalet). Detta är som Palm själv framhåller 
mycket lite. Han citerar uppgifter om 2,5 tr (ca. 250 kg) per normalkon-
sument som normalt. Heckscher räknade med utgångspunkt i utspis-
ningsstaterna med 3,15 tr för tiden kring 1750, d.v.s. över 300 kg. (Han-
nerberg ansåg 250 kg vara för mycket som genomsnitt under 1600-talet, 
fattiga tvangs äta mindre). Morells hospitalshjon fick under 1700-talet 
allt mellan 188 och 300 kg per person. 142 kg var otvivelaktigt för litet 
som ett genomsnitt.328 Palm räknar på basis av sin normalskörd fram 
genomsnitt per normalkonsument om 195 kg, vilket är betydligt mer 
realistiskt.329 

Avseende 1570 har Palm utgått från tiondet av de fyra sädessla-
gen och räknat om tunnorna till ”ren säd” eller rågvärde enligt omräk-
ningstal för de olika grödorna (1,33 per ta vete och ärter, en per tunna 
råg och korn, 0,5 per tunna havre och 0,66 per tunna blandsäd). 330 Han 
anger en total skörd i länet om 175 201. En sådan ”normalskörd” för 
tiden före/efter 1570 förefaller ganska rimlig för ett län som Myrdal och 
Söderberg beskriver som Sverige främsta kornbod med de största skör-
darna per tiondegivare, under just denna period.331 Om man som jag gör 
i tabell 9.4. utgår från tiondeskörden i tunnor per sädesslag får man 
147 247 tr. Även det är en försvarlig skörd. 

För 1630 kan Palms sockenuppgifter för länet summeras till 
158 714 strukna tunnor ren säd vilket som synes, liksom för 1570 ger 
en utomordentligt hög siffra per normalkonsument och bör ha tillåtit en 
betydande utförsel, vilket också är rimligt. Den alternativa beräkningen 
kan vi för Uppsala läns del strunta i. För 1690 kan volymen ren säd i 
länet summeras till 100 982 strukna tunnor. Detta är en mycket låg siffra 
och torde avse en extrem anormalitet. Den lämnas därhän. Medan Linde 
får en normal skörd för riket 1750, är skörden för Uppsala län anmärk-
ningsvärt låg om den slås ut per person. Lindes uppskattning av länets 
skörd i ren säd 1750 summeras till 202 141 tr. I samtliga dessa fall sak-
nas ärtskörden i beräkningen, ärttionde var ju ovanligt. I sammanhanget 
har det ringa betydelse. 

                               
328 Palm (2012) /Sverige 1630/, ss. 57-58. 
329 Palm (2012) /Sverige 1630/, ss. 60-62. 
330 Palm (2012a) /Sverige 1630/, s. 27. 
331 Myrdal & Söderberg (1991). 
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Hallberg, Linde och Palm skattar utifrån rörliga tionden, där såd-
ana ännu fanns, skörden i riket från 1665 och framåt, länsvis. För Upp-
sala län finns skattning ända fram till 1763, fastän Palm, som svarat för 
avsnittet anmärker att osäkerheten kring skördeutvecklingen ökar dras-
tiskt efter 1730-talet då antalet socknar med rörliga tionden blir mycket 
litet.332 För femårsperioden 1687-91 blir medelskörden i strukna tunnor 
ren säd 115 613. Alltså fortfarande en mycket svag skörd. För perioden 
1749-63 – som alltså är behäftad med stor osäkerhet – får Palm i ge-
nomsnitt 108 464 tr vilket förefaller extremt litet. 

Palm och Linde räknar konsekvent med strukna tunnor enligt 
1665 års måttrevision, d.v.s. med en tunna om 146,6 liter. Det kan vara 
rimligt för 1630, men för 1570 undrar jag om man inte ska räkna med 
en 120 l tunna (se Morell 1988). För 1690 och 1687-91 bör man räkna 
enligt gällande förordning om tunnmåttet, med en tunna med 2 kappars 
råga, d.v.s. 151,8 l (Morell 1988). För 1749-63 och 1750 bör man räkna 
med måttenheten, ”fast” tunna med fyra kappars tillägg, d.v.s. 164,9 
liter. I sista kolumnerna i tabell 9.4. har bruttoproduktionen per capita 
räknats om med de officiella måttsenheterna. 

 Som framgår av tabell 9.4 är ”min” skörd av vete och råg 1767 
inte långt ifrån dubbelt så stor som Lindes skörd år 1750. Min skörd av 
vete och havre är ungefär fyra respektive tre gånger så stor som Lindes. 
Min skattning är mer än tre gånger större än Palms genomsnitt för 1749-
63 och avsevärt högre än Palms skörd 1630. Men sedan 1630 hade folk-
mängden i stort sett fördubblats, vilket innebar att per capitaskörden 
eller skörden per normalförbrukare faktiskt inte är långt ifrån lika hög 
1630 som 1767. Man får nog anta att utförseln ur länet detta år då skör-
den var mycket svag på vissa håll i landet, var rätt betydande. Motsva-
rande gäller med tionderäkningen 1687-91 som inte avviker mycket 
från 1690 års uppgift. 

Linde skriver om skördeläget 1750 att det allmänt, till riket sett, 
snarast var frågan om en ”ymnig” skörd.333 Uppsala läns landshövding 
rapporterade att länet vid början av 1740-talet inte var självförsörjande 
med spannmål. 20 år senare hade läget förbättrats och länet kunde, se-
dan utlagor betalts sälja hela 50-60 000 tunnor årligen.334 Det motsvarar 
ungefär en fjärdedel av den skörd Linde uppskattade och ungefär hälf-
ten av den skörd Palm skattade i genomsnitt för 1749-63. I det perspek-
tivet förefaller Lindes, men framför allt Palms beräkning väldigt låg. 
Märk dessutom uttrycket ”sedan utlagor betalts”. Storleken på dem 
                               
332 Palm (2016), ss. 93-95. 
333 Linde (2012), s. 6. 
334 Linde (2012), s. 65. 
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anges inte, ej heller destinationen. En del av utlagorna förbrukades 
inom länet, medan en del, t.ex. av akademiens spannmålsräntor, fördes 
ut ur länet. Den totala utförseln bör alltså ha varit större och rentav 
kunna förekomma även med 1740-talets påstått dåliga skördar, varige-
nom nettot för länets förbrukare minskade. 

I tabell 9.9 anges bruttoskördarna, d.v.s. skördar utan avdrag för 
utsäde. Endast nettoskördarna är förstås tillgänglig för humankonsumt-
ion och handel. I havrens fall kan man eventuellt räkna med att det 
mesta gick till djuren. Den som kommer normalkonsumenterna till 
godo är inte ens den så beräknade. Hänsyn måste tas till spill vid lagring 
och transport. Vi sätter det mycket schablonmässigt till 10 procent.335 
Vad som härefter återstår för några valda år framgår av tabell 9.5. 

Bortsett från de låga talen för 1690 och 1687-91 ser det inte orim-
ligt ut för vad som i normalfallet bör ha varit ett överskottslän. Lindes 
siffra för 1750 är likaså låg och talet för 1630 oväntat högt liksom möj-
ligen talet för 1570. 

Föreliggande skördeskattningar är genomgående högre än de som 
återfinns i SCB 1949 och är baserade på prästerskapets rapportering till 
Tabellverket, men inte så mycket högre som tidigare forskning kanske 
gett anledning att tro.336 Se tabell 9.6. SCBs veteskörd utgör för de två 
femårsperioderna 90 respektive 64 procent av den nya skattningens 
skörd, rågskördarna 72 respektive 67 procent av de nya, kornskördarna 
68 respektive 71 procent av de nya och havreskördarna 58 respektive 
67 procent av de nya, här föreliggande skattningarna. Skillnaden har 
reducerats en liten smula i och med att SCB 1949, räknade med samma 
vikter för spannmåstunnan som Sundbärg (1895). Det baserades på vo-
lymvikter från 1890-talet och hans rågtunna om 118 kg motsvarade en 
litervikt för råg om 0,72 kg, medan jag räknat på interpolation mellan 
uppgifter från 1629337 och 1911 och exempelvis för 1802 hamnat på en 
volymvikt om 0,69 kg. Viktigare är emellertid det faktum att Sundbärg, 
på vars beräkningar SCB stödjer sig räknade med fast tunna. Hade han 
tagit tunnan för struken, så skulle en tunnvikt för råg om 118 kg, ge en 
litervikt på 0,80 kg vilket är alldeles för högt. Om vi ponerar att Sund-

                               
335 Morell (1989) räknade schablonmässigt med 25 procent spill inför att närings- och energi-
beräkningarna gjordes.  (Morell 1989, s. 356 och där anförd litteratur). Det var möjligen tilltaget 
i överkant.  
336 Skörden uppskattades lägre enligt prästerskapet än enligt LHB. Medelskörden på riksnivå 
av vete, råg, korn och havre enligt prästerskapet (SCB 1949, tabell E16) var 66, 74, 80 respek-
tive 76 procent av skörden enligt LHB (SCB 1949, tabell E17). Och Hannerberg uppskattade 
som nämnts LHB-skörden som ca 20 procent för låg. 
337 Hämtad från Morell (1989), ss. 331, 333. 
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bärg hade fel och tunnan verkligen var struken, så skulle skördemäng-
derna, med hans volymvikter i realiteten för de två genomsnitten vara 
12 procent lägre. Veteskörden skulle för 1802/07 respektive 1816/20 
vara 80 respektive 57 procent av den nya skattningens, rågskörden 64 
respektive 59 procent av den nya skattningens, kornskörden 60 respek-
tive 63 procent av den nya skattningens vår och havreskörden 52 re-
spektive 60 procent av den nya skattningens skörd. 

Mot bakgrund av forskningens uppfattning om Tabellkommiss-
ionens utsäden och skördevolymer, ligger våra skördesiffror för denna 
tid knappast särskilt högt. Det gör de däremot i relation till Lindes skör-
deskattning för 1750: den baseras på en utsädesskattning som är väsent-
ligt lägre än våra. Skulle det bero på att vi borde ha räknat med struken 
tunna? Om vi så gjort hade vi ändå hamnat i en totalskörd i kg per nor-
malkonsument om 465 kg, d.v.s. fortfarande mycket mer än Linde. I 
tabell 8.1. ovan visas för övrigt att utsädet i föreliggande skattning, mätt 
i hektoliter av de viktigaste grödorna, råg och korn för 1767 ligger 25-
30 procent högre än Lindes för 1750, fastän vi här har räknat om Lindes 
tunnuppgifter, med talet för fast tunna (164,9 l) snarare än struken. Med 
struken tunna hos båda hade skillnaden varit densamma. I tabell 9.4 har 
vi utgått från de tunnmått Palm och Linde angett, d.v.s. struken tunna. 
I sista kolumnen i tabell 9.4 har vi emellertid räknat fram hur många kg 
per normalkonsument Palms och Lindes bruttoskördesiffror skulle 
räckt till om deras tunnor varit fasta i stället för strukna (164,9 l i stället 
för 146,6). Skillnaderna gentemot de nya skattningarna består, även om 
de naturligtvis blir mindre. Vi påstår inte att det är rätt här och att andra 
har fel, men vi tror – som Palm antyder – att grunden för att skatta skör-
den i Uppsala län med utgångspunkt i rörligt tionde omkring 1750 är 
(alltför) osäker. Och vi tror att grunden för Lindes utsädesskattning för 
1750, de facto några tiotal bouppteckningar samt uppgifter i tiondesätt-
ningsdokument är för svag. Vi tror det är bättre att ta lantmäteriuppgif-
ter om åkerarealen som den viktigaste utgångspunkten. 

9.4. Skördeutvecklingen under det långa 1800-talet 
Här ska huvudtrenderna i bruttoskördeutvecklingen av de viktigaste 
grödorna studeras grafiskt. 

Veteskördarna (fig. 9.8-9) som omkring 1770 i båda länen låg 
kring 500-600 ton ökade kraftigt från och med 1810-talet och nådde vid 
periodens slut runt 10 000 ton per år på båda håll. De normala råg- och 
kornskördarna som i Uppsala län (fig. 9.8.) låg kring 17 000 respektive 
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13 000 ton 1767 växte från 15 000 à 20 000 ton vid 1800-talets början 
till omkring 35 000 respektive 30 000 ton på 1860-talet, men blev sedan 
successivt mindre. Kornet fortsatte att vara en viktig gröda i Uppsala 
län. I Västmanlands län (fig. 9.9.) var kornskördarna klart mindre och 
minskade dessutom successivt från omkring 8 000 ton per år på 1770-
talet till under 5 000 ton alltifrån 1880-talet. Rågskördarna utvecklades 
däremot ungefär som i Uppsala län, även om de var mindre. De växte 
från omkring 13 000 ton på 1770-talet till uppemot 30 000 ton under 
1860- talet, varefter de föll tillbaka något. Om vi räknar samman alla 
dessa grödor som brödsäd (eller produktion för humanföda), så nåddes 
höjdpunkten i båda länen på 1860-talet. Då skördades ungefär 60 000 
ton av de tre grödorna i Uppsala län och nära 40 000 ton i Västmanlands 
län. Omkring 1910 var skörden av dessa grödor nere i 45-50 000 ton i 
Uppsala län, medan nivån från 1860-talet i stort sett bibehölls i Väst-
manlands län. De årsvisa fluktuationerna var omfattande, särskilt de-
cennierna kring 1800-talets mitt, då flera allvarliga missväxter inträf-
fade. 
 
Figur 9.8. Skörd av vete, råg och korn, Uppsala län 1767-1916. Ton. 

 
Källor: Åkerarealskattning, utsädesskattning och hektaravkastningsskattning enligt texten. 
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Figur 9.9. Skörd av vete, råg och korn, Västmanlands län 1770-1916. Ton. 

 
Källor: Åkerarealskattning, utsädesskattning och hektaravkastningsskattning enligt texten. 
 
Havreskördarna som visserligen ökat i storlek alltsedan 1500-talet, men 
var jämförelsevis små, växte mycket kraftigt i båda länen från och med 
1850-talet (fig. 9.10-9.11.), vilket bör kunna kopplas till både ökad ut-
fodring av kreaturen med havre och med havreförsäljning och havreex-
port. Priserna steg. I Västmanlands län fortsatte havreskördarna att växa 
och nådde nästan nivån 70 000 ton omkring 1910. Blandsädesskördarna 
växte även de i Västmanlands län från slutet av 1800-talet, men nådde 
bara drygt 10 000 ton per år. I Uppsala län bröts havreskördarnas till-
växt på 1880-talet och nivån låg efter en topp på nära 35 000 ton kring 
20 000 ton. I stället växte här blandsädeskördarna (korn, havre, vicker) 
kraftigt från 1880-talet och nådde runt 35 000 ton omkring 1910. Både 
havre och blandsäd var i princip rena fodergrödor och de svarade alltså 
1910 för ungefär 55 000 ton i Uppsala län och 75 000 ton i Västman-
lands län. Eftersom havreexporten upphörde omkring 1890, kan den 
fortsatt omfattande havreodlingen bara förklaras av att större mängder 
havre förbrukades som djurfoder, både inom gårdarna och i Sverige to-
talt. Samma fenomen förklarar den starka stegringen av blandsädespro-
duktionen från och med 1880-talet. Till det ska läggas smärre mängder 
ren vicker, vilket ofta skördades som grönfoder. De stora förändring-
arna i spannmålsodlingen framstår som marknadsreflexer. 
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Figur 9.10. Skörd av havre och blandsäd, Uppsala län 1767-1916. Ton. 

Källor: Åkerarealskattning, utsädesskattning och hektaravkastningsskattning enligt texten. 
 
Figur 9.11. Skörd av havre och blandsäd, Västmanlands län 1770-1916. Ton. 

Källor: Åkerarealskattning, utsädesskattning och hektaravkastningsskattning enligt texten. 
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nat ängshöet, åkerhöet och vårsädeshalmen hit. Skörden av ängshö om-
fattade i Uppsala län ungefär 180 000 ton år 1767 och den minskade 
naturligtvis drastiskt från ungefär den nivån vid 1800-talets början, till 
omkring 50 000 ton omkring 1910. I stället växte skörden av åkerodlat 
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hö från en ren obetydlighet till ungefär 100 000 ton från slutet av 1890-
talet och över 200 000 ton vid periodens slut. Skördarna av vårsädes-
halm (liksom bosset – agnarna – som vi kan räkna in här) var – i motsats 
till den mer svårsmälta höstsädeshalmen – ett viktigt foder. Produkt-
ionen var relaterad till vårsädesskörden och har skattats till ca 26 000 
ton år 1767. Sedan växte halmtillgången i takt med att vårsädesodlingen 
tilltog. Från 1880-talet överträffade den bärgade vårsädeshalmen ängs-
höet i volym och från sekelskiftet kan halmskörden regelmässigt beräk-
nas till över 100 000 ton. Utvecklingen var snarlik i Västmanlands län 
och nivåerna ganska likartade. 
 
Figur 9.12. Skörd av åkerhö, ängshö och vårsädeshalm. Uppsala län 1767-1916. Ton. 

Källor: Åkerarealskattning, utsädesskattning och hektaravkastningsskattning enligt texten. 
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Figur 9.13. Skörd av åkerhö, ängshö och vårsädeshalm, Västmanlands län 1770-
1916. Ton. 

 
Källor: Åkerarealskattning, utsädesskattning och hektaravkastningsskattning enligt texten 
 
Av övriga grödor bör ärterna nämnas. De årliga ärtskördarna ökade i 
Uppsala län närmast linjärt från omkring 1 000 ton per år vid 1800-
talets början till 5 à 6 000 ton 100 år senare. Till 1910-talet växte ärt-
skördarna ytterligare, till över 10 000 ton per år. Skördeväxlingarna 
kunde vara stora. 1902 inträffade t.ex. en total missväxt på ärter, då man 
inte fick utsädet tillbaka. I Västmanlands län var utvecklingen liknande 
men nivåerna lägre. Ärtskördarna växte från omkring 500 ton per år på 
1770-talet till omkring 3 500 ton runt 1910. 
Viktigare än ärterna var potatisen (fig. 9.14-15.). Potatisskördarna växte 
i båda länen från ingenting till en sedan relativt stabil nivå (dock med 
stora årsvisa växlingar) om runt 40 000 ton i Uppsala län och 30 000 
ton i Västmanlands län. De årsvisa skördeväxlingarna var, som tidigare 
framgått särskilt påtagliga särskilt vid 1800-talets mitt och årtiondena 
runt sekelskiftet 1900. 
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Figur 9.14. Skörd av potatis, Uppsala län 1767-1916. Ton. 

Källor: Åkerarealskattning, utsädesskattning och hektaravkastningsskattning enligt texten. 
 
Figur 9.15. Skörd av potatis, Västmanlands län 1770-1916. Ton. 

 
Källor: Åkerarealskattning, utsädesskattning och hektaravkastningsskattning enligt texten 
 
Allmänt sett ökade växtproduktionen under 1800-talet. Fram till 1860-
talet ökade produktionen av humanföda, framför allt korn (Uppsala län 
bara), råg, vete samt potatis. Därefter stagnerade denna produktion 
(även om veteskördarna fortsatte växa). Ungefär samtidigt med denna 
stagnation tilltog foderproduktionen. Det gällde kärna och halm av 
havre och blandsäd och det gällde åkerhö, medan ängshöets roll mot 
slutet av perioden blev alltmer marginell. Växtproduktionen ska nu 
sammanvägas så mer sammanfattande slutsatser blir möjliga. 
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9.5. Den sammanvägda växtproduktionen 
Produktionen av äpplen och päron, eller som här, vete och potatis m.m. 
kan vägas samman på två sätt, antingen i penningvärdestermer eller i 
fysiologiska termer. Vi håller oss till att börja med till den senare. 

Man kan naturligtvis räkna om skörden till energitermer såsom 
Lars Juréen gjorde i sin outgivna men ofta citerade avhandling om Sve-
riges försörjning och konsumtion av livsmedel.338 Men eftersom skör-
den inte bara utgjordes av humanföda, utan till stor del av djurfoder är 
det lämpligare att använda den s.k. skördeenheten. För att få ett sam-
manfattande mått på den totala skörden började man inom den svenska 
jordbruksstatistiken på 1910-talet räkna om kvantiteterna av olika grö-
dor till en gemensam skördeenhet som skulle återspegla varje växtslags 
näringsvärde.339 Skördeenheten var en generalisering av vad som 1915 
accepterades som den Skandinaviska foderenheten, vilken utgick från 
näringsvärdet i ett kg korn.340 En skördeenhet motsvarade ett kg av vete, 
råg, korn, ärter, bönor eller vicker; 1,2 kg havre, 1,1 kg blandsäd, 4 kg 
potatis, 10 kg foderrotfrukter, 2,5 kg vallhö, 2,5 kg ängshö, och 3,5-5 
kg halm (vi använder 4 kg för vårsädeshalmen) samt 0,5 kg oljekakor.341 

I tabellerna 9.6-7 redovisas produktionsutvecklingen i jordbru-
ket i Uppsala och Västmanlands län uttryckt i skördeenheter vissa år 
och perioder 1630-1916. 

Jag räknar vete, råg, korn, fem procent av havren, ärter och po-
tatis som humanföda och 95 procent av havren, all blandsäd, vicker, 
foderrotfrukter, hö och vårsädeshalm som foder. Avseende 1630 finns 
data endast för vete, råg, korn, och havre samt ängshö och vårsädeshalm 
med. För 1750 saknas data om hö och därmed foder. Avseende 1630 
vet vi att detta skördeår var dåligt och att skörden totalt sett är onormalt 
låg. 

                               
338 Lars Juréen ”Sveriges produktion och försörjning med livsmedel” föreligger som manuskript 
och jag excerperade uppgifter från det 1986, då en kopia förvarades på dåvarande Statens Jord-
bruksnämnd i Jönköping. Juréen använde den officiella jordbruks- och handelsstatistiken, samt 
Tull- och traktatkommitténs utredningar. Den kritik av statistikens källvärde som Jörn Svensson 
levererade 1965, vidlåder indirekt även Juréens framställning som ändå på många sätt är klar-
görande. Se vidare Morell (1989), ss. 29-30; Morell (1997a). Flera historiker och ekonomisk-
historiker som skattat jordbruksproduktionen har i Heckschers efterföljd försökt uttrycka den i 
kalorier för att se hur den förslog mot konsumtionsbehovet. Se t.ex. Hannerberg (1971), Gadd 
(1983) samt Palms och Lindes infrastrukturprojekt om Sverige 1570, 1630, 1690, 1750 och 
1810. 
339 SOS Jordbruk och boskapsskötsel 1913, ss. 30-31. 
340 Dieckman Rasmussen et al (1983), ss. 314–315. Jfr Morell & Söderhäll (2019) not 14. 
341 Historisk statistik för Sverige II, s. 37*. Oljekakornas vikt i systemet enligt Kuuse (1977), s. 
83. 
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Ser vi först till Uppsala län, så ser produktionen av humanföda 
ut att fördubblas från mitten av 1700-talet till början av 1800-talet. Där-
efter ökade den med ungefär 50 procent till 1850-talet, varpå nivån var 
ganska stabil perioden ut. I motsats härtill förändrades foderprodukt-
ionen ganska obetydligt fram till 1880-talet, i början av 1890-talet hade 
den ökat med 50 procent sedan början av seklet. Sedan fortsatte ök-
ningen, och runt 1910 var foderproduktionen ungefär dubbelt så stor 
som hundra år tidigare. Totalproduktionen ökade med ungefär 20 pro-
cent fram till 1830-talet. Den nivån bibehölls till slutet av 1870-talet, 
sedan ökade totalproduktionen än mer och fördubblades i stort sett un-
der 1800-talets lopp. Stråsädesskörden ökade starkare än produktionen 
av såväl humanföda och foder som totalproduktionen.  

Produktionen av humanföda utvecklades på liknande sätt i Väst-
manlands län. Från 1830-talet är det frågan om tillfälliga växlingar 
kring en nivå som ligger ungefär 50 procent över basperioden 1801/06. 
Foderproduktionen – och därmed totalproduktionen – ökade däremot 
på ett mycket mer dramatiskt sett. Det var frågan om mer än fördubbling 
mellan mitten av 1700-talet och början av 1800-talet. Precis som i Upp-
sala län tog sedan ökningen ytterligare fart mot slutet av 1800-talet, men 
i det västmanländska fallet var ökningen mycket kraftigare. Foderpro-
duktionen mer än tredubblades mellan mitten av 1800-talet och det ti-
diga 1900-talet och totalproduktionen tredubblades under 1800-talet 
lopp. Här var stråsädesproduktionens uppgång lägre än foderprodukt-
ionen uppgång, vilket återspeglar den omfattande vallproduktionen. 

De tre följande diagrammen ger årsvisa värden för de två länen 
1802-1911, som är vår centrala period. 
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Figur 9.16. Totalskörd, Uppsala och Västmanlands län 1802-1911. Miljoner skörde-
enheter. 

Källa: Skattningar enligt texten. 
 
Figur 9.16. visar på en trendmässig ökning av totalskörden 1802-1911. 
I Uppsala län något mer än fördubblades den på 110 år, i Västmanlands 
län där totalskörden till en början var mindre, tredubblades den. Ök-
ningen var dock inte jämn. Den ägde rum under vissa kortare perioder, 
cirka 1820-35, 1850-62, i Uppsala län dessutom 1880-1890 samt efter 
1900. I Västmanlands län fortsatte den på 1850-talet inledda ökningen 
perioden ut, med undantag för en nedgång just efter sekelskiftet. I Upp-
sala ökade totalskörden med nästan 70 procent från 1880 till 1911, jäm-
fört med knappt 30 procent under hela det tidigare 1800-talet. I Väst-
manlands län ökade totalproduktionen med närmare 170 procent från 
1850 till 1911, och med cirka 40 procent från 1800-talets början till 
1850. 

Bilden blir tydligare när vi delar upp produktionen i humanföda 
och foder. I figur 9.17 visas produktionen av humanföda, i figur 9.18 
visas foderproduktionen. 
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Figur 9.17. Skörd av vegetabilisk humanföda. Uppsala och Västmanlands län 1802-
1911. Miljoner skördeenheter. 

Källa: Skattningar enligt texten.  
Frånsett en nedgång på 1840-talet beroende på upprepade missväxter 
och en skördekatastrof 1845 ökade skörden av humanföda i båda länen 
fram till 1860-talet, varpå nivån i huvudsak var stabil. Ökningen var 
likartad i båda länen. Skörden av humanföda ökade från början av 1800-
talet till 1910 med ungefär 60 procent i båda fallen. Ökningen framstår 
som kraftigast i två decennier efter 1840-talet. Den sammanfaller med 
den mest intensiva skiftesperioden, liksom delvis med Krimkriget. Men 
ökningen framstår som stark också därför att skördemedeltalen på 
1840-talet var mycket låga på grund av missväxterna på 1840-talet. På 
motsvarande sätt uppenbaras en rätt stark tillväxt i båda länen ungefär 
1820-40. Även denna sker mot bakgrund av dåliga skördar i slutet av 
1810-talet.         
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Figur 9.18. Foderskörd. Uppsala och Västmanlands län 1802-1911. Miljoner skör-
deenheter. 

Källa: Skattningar enligt texten.  
Foderskörden ökade i båda länen svagt från början av 1800-talet till 
1870-talet, med ungefär 30-35 procent i Uppsala län och över 80 pro-
cent i Västmanlands län. Därefter var ökningen fram till 1910-talet 
mycket stark i två etapper. I Uppsala fördubblades foderskördarna från 
1870 till sekelskiftet och varierade sedan kring nivån 150 miljoner skör-
deenheter. I Västmanlands län skedde först en ökning från runt 80 mil-
joner ske under tidigt 80-tal till en nivå kring 125 miljoner ske runt 
1890, sedan följde en ökning från denna nivå till över 175 miljoner ske 
på 1910-talet. Totalt var ökningen under det ”långa 1800-talet” i Upp-
sala län cirka 135 procent. Ökningen var avsevärt starkare i Västman-
lands län, cirka 375 procent. ”Eyeball econometrics” duger gott för att 
konstatera att en väsentlig förändring trädde in från och med 1880 och 
från sekelskiftet. 

Finner vi då någon agrar revolution med snabbt drastiskt ökande 
produktion under undersökningsperioden? Eller före den? Mellan 1767 
som av allt att döma var ett normalt skördeår, och femårsperioden 
1802/06 växte totalproduktionen i Uppsala läns fall med nio procent, 
produktionen av vegetabilisk humanföda med 23 procent, produktionen 
av djurfoder med tre procent. I Västmanlands län var skörden av 
humanföda oförändrad mellan 1770 och 1802/6, foderskörden växte 
med 14 procent och totalskörden med åtta procent. Tillväxten var alltså 
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avgjort lägre än under tillväxtperioderna under 1800-talet eller för den 
delen hela 1800-talet. Palms skördeskattning för mitten av 1700-talet 
och Lindes för 1750 tycks oss vara underskattningar och/eller saknar 
vissa komponenter. Normalskörden kan säkert ha varit växande under 
1750- och 1760-talen, men knappast så mycket som våra olika skatt-
ningar tycks antyda avseende 1800-talet. Totalt sett verkar den stora 
förändringen ha inträffat från mitten av 1800-talet och samma förhål-
lande återkommer i båda länen. 

9.6. Arealproduktiviteten i växtproduktionen 
Hektarskördarna ovan, i avsnitt 9.1. är partiella mått på arealprodukti-
viteten. Totala skördarna mätt i skördeenheter per mantal, skulle 
kunna vara ett uttryck för produktiviteten. (Ett annat mått på arealpro-
duktiviteten, som tar hänsyn till hur gårdarna använde sin växtpro-
duktion för animalieproduktionen, diskuteras i kapitel 13). Per mantal 
ökade skördarna av olika grödor och sammanvägt i skördeenheter – i 
genomsnitt för hela länet – likadant som enligt ovanstående tabeller 
och figurer, eftersom mantalet var oförändrat. Däremot var ökningen 
per brukningsenhet något starkare, eftersom brukningsenheterna i ge-
nomsnitt blev något större i mantal räknat. 

Här ska vi i stället relatera skörden i skördeenheter och värdeter-
mer i förhållande till hela jordbruksarealen. Betet måste vi tyvärr 
bortse från (utom i så måtto som vi faktiskt räknar in den sådda vall på 
åkern som avsågs för bete) och vi bortser även från löv- och sjöfoder-
täkt, förvissade om att det inte var på dessa områden som eventuella 
större förändringar ägde rum. Figur 9.19-20 visar hur hela markresur-
sen utvecklades i Uppsala län 1767-1916 respektive i Västmanlands 
län 1770-1916, enligt våra skattningar och hur den fördelas på åker 
och äng.            
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Figur 9.19. Uppskattad areal jordbruksmark, fördelad på åker och äng. Uppsala län 
1767-1911. Hektar. 

Källa: Skattning enligt texten. 
 
Det var i båda fallen först fram emot mitten av 1800-talet som den totala 
markresursen, i termer av åker och äng växte påtagligt. Arealen jord-
bruksmark var i Uppsala medianåret 1903 sju procent större än 1767. I 
Västmanlands län växte arealen jordbruksmark med 14 procent från 
1770 till maximinoteringen på 1880-talet. 

Det är alltså frågan om mycket blygsamma ökningar. Det innebär 
att arealproduktiviteten utvecklades nästan exakt som totalprodukt-
ionen, relativt sett. Arealproduktiviteten mätt i skördeenheter per hektar 
jordbruksmark (åker + äng) framgår av tabell 9.9 och figur 9.21. 
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Figur 9.20. Uppskattad areal jordbruksmark fördelat på åker och äng. Västmanlands 
län 1770-1911. Hektar. 

Källa: Skattning enligt texten.  
Enligt skattningen ökar arealavkastningen i termer av skördeenheter i 
Uppsala län med 90 procent från 1760-talet till omkring 1910. I Väst-
manlands län är arealproduktiviteten kring 1770 drygt hälften av nivån 
i Uppsala län, men ökningen är mycket starkare, det rör sig om en tre-
dubbling på cirka 140 år. Merparten av ökningen äger i båda fallen rum 
efter 1850-talet. Särskilt i Västmanlands län är tillväxten stark från och 
med 1870-talet. Sammanhanget blir tydligt i figur 9.21. som avser pe-
rioden 1802-1911. 
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Figur 9.21. Skördeenheter per ha jordbruksmark i Uppsala och Västmanlands län 
1802-1911. Index. 1802/11=100. 

Källa: Skattning enligt texten. 
 
Tidigare visade mönster går naturligtvis igen. I Uppsala län ökade are-
alproduktiviteten språngvis, från omkring 1820 till slutet av 1830-talet, 
under 1880-talet samt från sekelskiftet 1900. Däremellan finns stagnat-
ionsperioder, eller som fram till omkring 1820 en ren nedgång. Till-
växtperioderna från och med början av 1880-talet och framåt är krafti-
gare än de tidigare och sammantaget är det från och med 1880-talets 
början som arealproduktiviteten växer snabbast. Samma periodisering 
är tydlig i Västmanlands län, men där accelererar tillväxten kraftigt från 
slutet av 1860-talet. 

Utvecklingen av arealproduktiviteten återspeglar utvecklingen av 
hektarskördar och korntal på åkern, eftersom åkern blev det alltmer do-
minanta markslaget och eftersom åkern normalt avkastar fler skördeen-
heter per hektar än ängen gör. Men den återspeglar framför allt just 
omvandlingen av äng till åker. I själva verket är det denna omvandling 
av äng till åker som är det väsentliga. 

Kan man ur dessa data skönja någon ”revolutionär” period? De 
data som varit tillhands har knappast varit tillräckligt säkra vad beträffar 
tiden före 1767, men den låga skördeskattningen för 1750 och den an-
tytt mycket svaga nyodlingen – omvandling av äng till åker – före 1800-
talets början, talar för att arealproduktiviteten bör ha varit relativt stag-
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nerande århundradet före 1700-talets mitt. I så måtto skulle hela peri-
oden därefter som sådan, om ungefär 150 år kunna beteckna en utdra-
gen agrar revolution. Koncentrerar vi oss på de tre, fyra kortare tillväxt-
perioderna, så framstår den första från 1820 till cirka 1840 lite svårför-
klarad. 1820-talet var marknadsmässigt svårt, någon havreexport kom 
knappast vid den tiden i fråga för Uppsala eller Västmanlands läns del. 
Till viss del förklaras ”tillväxten” helt enkelt av en ökning från en serie 
dåliga skördar under 1810-talet. Den andra perioden från omkring 
1845-60, sammanfaller med den mest intensiva skiftesperioden, liksom 
med prisstegringar på spannmål till följd av Krimkriget och frihandels-
expansionen. Men även den tar avstamp i ett medeltal som domineras 
av ett par mycket dåliga skördar på 1840-talet, av vilka 1845 var år-
hundradets värsta missväxt i regionen. Tillväxten från och med ungefär 
1870 i Västmanlands län och 1880-talet i Uppsala län hänger däremot 
samman med en snabb omställning av produktionen mot mejeridrift. 
Visserligen hade växelbruket redan introducerats (om än inte blivit all-
mänt), massor av äng hade lagts under plogen, men det var nu foder-
växtodlingen sköt i höjden och odlingen av växter som binder luft-
kväve, framför allt klöver ökade. Dessutom ökade tillförseln av gödsel 
i och med att djurhållningen intensifierades och genom att utfodringen 
förbättrades, inte minst genom tillförsel av importerat kraftfoder, vilket 
innebar att minskade andel av foderuttaget kom från den lokala jord-
bruksmarken. Dessutom är det troligt att gödselhanteringen förbättra-
des. 

Tekniskt och organisatoriskt påbörjades förändringen tvivelsutan 
tidigare. Storskiftet och i ännu högre grad laga skiftet gynnade omvand-
lingen av äng till åker och båda reorganisationerna gick relativt snabbt 
när de väl startat: 1760-80 är den centrala perioden för storskiftet, 1840-
65 är motsvarande centrala perioden för laga skiftet. En hel del talar för 
att den lokala appliceringen av dessa reformer lade grund för senare 
kommande förändringar. Samma gäller järnplogen som gjorde den 
verkligt omfattande ängsuppodlingen möjlig. Men frukterna verkar ha 
skördats ganska sent, under inflytande av en förändrad marknadsbild 
och ännu mer ny teknik. 

Grunden för expansionen lades emellertid tidigare. Inte enbart 
skiftesreformerna var av betydelse, utan även det faktum att böndernas 
äganderättsliga ställning stärktes i slutet av 1700-talet och framför allt 
genom att skattebelastningen på den bondeägda jorden minskade. Skat-
tebönderna som behärskade allt större del av jorden fick därmed behålla 
större delar av överskottet utöver hushållets och gårdens reproduktion. 
De kunde i högre grad uppträda som marknadsproducenter och de fick 
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mer medel till produktionshöjande investeringar. Eftersom grundskat-
tesatserna var låsta, blev de regressiva; skattekvoten sjönk allteftersom 
bönderna ökade produktionen, även om nya former av beskattning mot 
slutet av 1800-talet ianspråktog en större del av inkomsterna.342 Men det 
är en tolkning som ligger utanför vad den här studien bidrar med. 

9.7. Sammanfattning 
I detta kapitel har växtproduktionen i Uppsala län och Västmanlands 
län skattats. Det har visats att arealskördarna av de flesta åkergrödor 
(utom potatis) ökade något under 1800-talets lopp, men framför allt från 
1800-talets sista decennier. Detta kopplades framför allt till införandet 
av växelbruk och koncentrationen på mejeriproduktion vilket innebar 
att ett mer varierat utsäde och starkt ökad odling av delvis kvävefixe-
rande foderväxter på åkern. Expanderande djurhållning och förbättrad 
utfodring gav dessutom mer gödsel, vilket kom åkern till godo. I Väst-
manlands län startade tillväxten från en lägre nivå än i Uppsala län, men 
den blev i stället desto starkare, så att såväl arealskördar som totalskör-
dar vid början av 1900-talet var på liknande nivåer i de båda länen. 

Även om arealskördarna växte påtagligt så var det den besådda 
arealen av varje gröda (eller utsädesvolymerna) som i stort avgjorde hur 
skörden utvecklades över tid för de olika grödorna.  Det var också den 
snabbare tillväxten av besådd areal och vallareal som gjorde att skörde-
tillväxten var mycket snabbare i Västmanlands län än i Uppsala län. 
Veteskördarna växte successivt från en obetydlighet till att i Uppsala 
län nästan nå lika högt som rågskördarna. Råg- och kornskördarna 
ökade fram till 1860-talet i Uppsala län, men stagnerade sedan. I Väst-
manlands län minskade kornskördarna kontinuerligt. Kornet hade en 
starkare ställning i Uppsala län, möjligen till följd av en lämpligare 
starkt kalkhaltig jordmån. Däremot ökade efter seklets mitt först havre-
skördarna senare blandsädesskördarna kraftigt. Det var alltså frågan om 
fodersäd och detta var kopplat till mejeriexpansionen i slutet av seklet. 
I och med att ängen förvandlades till åker blev ängshöet en obetydlighet 
fram emot sekelskiftet 1900. Däremot ökade volymerna åkerhö kraftigt. 
En annan foderprodukt som växte i betydelse var vårsädeshalmen. 
Skörden därav följde framför allt blandsäds- och havreodlingens ex-
pansion. Potatisen var den viktigaste innovationen vad beträffar livsme-
delsgrödor: odlingen och skörden av potatis växte fram till 1870-talet 
varpå den stagnerade. 
                               
342 Morell (2013a); Olsson (2005). 
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Om skörden sammanvägs i skördeenheter (som återspeglar de 
olika produkternas näringsvärde), kan det konstateras att totalskörden 
under 1800-talets lopp ungefär fördubblades i Uppsala län. I Västman-
lands län mer än tredubblades skördevolymen på samma tid. Det var 
frågan om svaga ökningar cirka 1820-35 och 1850-62 samt en stark ök-
ning från 1880-talet. Däremellan var det stagnation. Bilden blir tydli-
gare när skörden delas upp i produktion av humanlivsmedel och djur-
foder. Livsmedelsproduktionen ökade 1819-35 och 1845-62, men båda 
ökningarna kontrasteras mot svåra missväxtperioder. Foderprodukt-
ionen var långsiktigt stabil, men ökade kraftigt från 1880-talet. I Väst-
manlands län började den tillväxten lite tidigare. I stort sett återspeglade 
den totala produktionsökningen även den totala arealproduktivitetens 
ökning. Avkastningen av skördeenheter per hektar jordbruksmark nära 
nog fördubblades under 1800-talets lopp i Uppsala län. I Västmanlands 
län tredubblades den. Den främsta orsaken var omvandlingen av äng till 
åker.   
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10. Animalieproduktionen 

Animalieproduktionen är som påpekats svårare att uppskatta än växt-
produktionen och resultatet blir i motsvarande grad osäkrare. Som 
nämnts i kapitel 5 kommer skattningen här att göras med utgångspunkt 
i data om antalet kreatur av skilda slag och uppskattning av årlig av-
kastning av kött och mjölk från dem.343 

10.1. Antalet kreatur 
Den egentliga undersökningsperioden börjar vid 1700-talets slut, men 
1800-talsutvecklingen ska kontrasteras mot uppgifter för några tidigare 
år där data tagits fram av Lennart Palm och Martin Linde. Det gäller ca 
1570 då Palm utnyttjat Älvsborgs lösen, ca 1630, där han utnyttjat de 
s.k. Boskaps- och utsädeslängderna, samt slutligen 1750, där Linde ut-
går från bouppteckningar. 

För 1800-talets del finns naturligtvis fortfarande boupptecknings-
uppgifter att tillgå och för Uppsala läns del har de i detta avseende ut-
nyttjats av Erikson (2018) och Linde & Palm (2014) (samt SND 
0910_004). Det finns också alltifrån seklets början en officiell statistik, 
av växlande kvalitet. 

Det var rimligen lättare för en statistikinsamlare att räkna kreatur 
än tunnland åker eller utsäde av olika grödor, men det finns en rad pro-
blem som gör uppgifter från olika källor svåra att jämföra. Den offici-
ella statistiken kan delas in i fyra delar. För det första samlade socken-
prästerna åren 1805, 1810, 1815 och 1820 in uppgifter till Tabellverket 
om antalet kreatur inom sitt område. Man begränsade sig till hästar, 
oxar, kor, ungnöt, får och getter. Hannerberg menade att präststatistiken 
”sannolikt” underskattade boskapsantalet.344 För det andra publicerades 
länssammandrag av boskapsuppgifter insamlade av länsmännen i 
landshövdingarnas femårsberättelser från 1818/22 och framåt. Utter-

                               
343 Jfr Broadberry et al (2015), ss. 99-113, samt Staffansson (1995). 
344 Hannerberg (1971), s. 109. 
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ström framhöll att värdet av landshövdingeberättelsernas uppgifter väx-
lade ”alltefter vederbörande landshövdingars och deras underlydande 
tjänstemäns nit och intresse”, och att det i flera fall var tydligt ”att be-
rättelserna har propagandistisk eller apologetisk karaktär”.345 Sedan 
publicerades hushållningssällskapens, på lokalombuds baserade, berät-
telser, HSB i BiSOS N från och med 1865. Hannerberg höll denna sta-
tistik för ”ganska tillförlitlig”. Slutligen finns från 1910-talet dels en 
betydligt noggrannare på systematiska lokalundersökningar uppbyggd 
statistik, kompletterad av flera kreatursinventeringar under kriget. Här 
är kvaliteten rimligen hög. 

Gadd visade med utgångspunkt i bouppteckningar att prästerna 
1805-20 underskattade boskapsantalet (mätt i nötkreatursenheter) för 
skogsbygder i Skaraborgs län med 26 procent och med 16 procent för 
slättbygderna.346 Linde och Palm som för sin databas avseende Sverige 
1810 också främst utnyttjade bouppteckningar, kommer till liknande 
resultat. 

En orsak till diskrepansen kan vara, att prästen normalt samman-
ställde sin statistik under senhösten, d.v.s. efter höstslakten. Det borde 
leda till att kalvar och ungnöt (och svin om de funnits med) angavs lägre 
än enligt bouppteckningarna som härrör från olika delar av året.347  

Linde och Palm redovisar både vuxna djur och ungdjur, kalvar, 
lamm och killingar. Vad gäller präststatistiken är det inte alldeles klart 
vad som ingår. Hästar avser sannolikt bara vuxna hästar, ungnöt inbe-
griper troligen såväl stutar som kvigor, men knappast kalvar. Linde och 
Palm antar att enbart vuxna djur avses i präststatistiken.348 

 Samma borde då gälla nästa fas i den officiella statistiken som 
redovisas i landshövdingarnas femårsberättelser (LHB) från och med 
1818-22 till och med 1856-60, liksom i åtminstone den tidiga BiSOS-
rapporteringen från Hushållningssällskapen, då det talas om ”ungnöt”, 
”får”, ”getter” och ”svin”. Så lyder beteckningarna i sammanställning-
arna fram till och med 1884. Från 1885 kommer ett nytt formulär och 
nu benämns motsvarande kategorier däremot ”ungnöt och kalvar” ”får 
och lamm”, ”getter och killingar” respektive ”svin och grisar”. 

Det förefaller som om redovisningen per socken, åtminstone se-
dan metoden med lokalundersökningar grundlagts på 1870-talet, möjli-
gen med något undantag (se HSB, Uppsala län 1884, s 3, not 2.) ändrats 
endast när ny lokalundersökning gjorts. Så har t.ex. Trögds härad exakt 

                               
345 Utterström (1953), s. 91. 
346 Gadd (1983), ss. 335-337. 
347 Jfr Linde & Palm (2014), s. 41. 
348 Linde & Palm (2014), s. 41. 
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samma antal kreatur av varje enskild kategori i den tryckta statistiken 
från 1896 som i statistiken från 1910. Uppgifterna från den 1896 utförda 
lokalundersökningen används alltså ända tills resultatet av nästa lokal-
undersökning för Trögden publicerades 1911. Jämfört med 1910 hade 
då antalet vuxna hästar ökat med 34 procent, antalet unghästar med 34 
procent och antalet kor med 9 procent. Antalet oxar hade minskat från 
1 258 till 333, antalet ungnöt var bara 76 procent av föregående års och 
antalet svin och grisar bara 60 procent av det tidigare årets. Antalet får 
var bara en dryg tredjedel av det föregående årets. Men detta är alltså 
fiktion, förändringarna skedde under loppet av en 15-årsperiod. Nya 
uppgifter om djurantal insamlades dock tydligen, oavsett var lokalun-
dersökning företogs från samtliga härader 1885 då det nya formuläret 
kom. Detta års publicerade värden är nämligen för samtliga härader och 
djurslag annorlunda än 1884 års. 

 I tabell 10.1. presenteras de uppgifter som här tas till utgångs-
punkt i det uppländska fallet. Där de gäller perioder är det medianåret 
som anges. För 1750 används Lindes databas, för 1805/10 Lindes och 
Palms databas. För 1820 används medeltalet av prästuppgifterna och 
LHB 1818-22 (för oxar har dock LHB-värdet fått gälla, då det är mer 
realistiskt). Fram till 1860 användes sedan LHB. För medianåret 1858 
tas FKs värde för oxar (framräknat efter proportionen oxar av oxar och 
tjurar enligt BiSOS 1865) och från och med 1879 BiSOS. Avseende 
BiSOS från och med 1870-talet görs på samma sätt som avseende skatt-
ningen av åkerarealen. Med ett undantag. Länssiffrorna för 1885 an-
vänds rakt av, eftersom de för samtliga härader är nya. Det innebär att 
klustret kring 1886 (sammansatt av uppgifter från åren 1883-89) utgår 
och ersätts av ett kluster kring 1888, sammansatt av uppgifter från 
1886-89. I övrigt används uppgifterna från FK 1858 och SOS 1913/20 
för att ta fram socknens andel av länets antal av varje vuxet djurslag vid 
dessa tidpunkter. Sedan interpoleras socknarnas andelar av länskreat-
ursstammen fram för varje enskilt år. De lokalundersökta socknarna un-
der årsklustren centrerade kring 1879, 1888, 1897, 1903 och 1909 tas 
fram. Med kännedom om under klusterperioderna lokalundersökta 
socknars sammanlagda antal kreatur av respektive slag och deras sam-
manlagda andel av länets djurantal, kan länets antal djur av varje slag 
framräknas vid dessa tidpunkter.349 

Man får räkna med att de mest osäkra uppgifterna gäller Tabell-
verkets uppgifter och LHB fram till och med 1858. 

                               
349 För FK 1858 antar vi att proportionen tjurar mot oxar är densamma som enligt HSB 1865. 
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Uppgifterna i tabellen tolkas alltså som gällande för vuxna djur 
(utom ungnöten). Jag slår samman får och getter till en kategori. För 
BiSOS perioden kan inte de årsvisa uppgifterna användas, eftersom 
framskrivningarna var legio. 

För Västmanlands del har tillvägagångssättet varit lika, utom av-
seende BiSOS, då samma typ av medeltal som för åkerarealuppgifterna 
beräknats för åren 1874, 1876, 1881, 1893 och 1899. Se tabell 10.2. 

Är de angivna kreatursantalen realistiska? 1570-talets uppgifter 
verkar generellt överraskande låga. Jag tror inte att de är realistiska för 
någondera länet. Per capita är antalet hästar och kor, där det inte kan 
vara någon fråga om att unga djur finns med i olika grad, i Uppsala län 
0,29 respektive 0,41 1570, men 0,42 respektive 0,68 år 1630. I Väst-
manlands län är motsvarande siffror 0,15 för hästar 1570 (i Västman-
lands län användes rätt många oxar, därför är talet ännu lägre än i Upp-
sala län). 1630 är antalet hästar per person 0,18, även det mycket lågt. 
Antalet kor per capita är i Västmanlands län 0,39 år 1570, och 0,56 
1630. Djurantalen är emellertid framräknade ur Älvsborgs lösen, den 
stora skatteläggningen 1571, som omfattade kreatur och metallföremål. 
Det har varit ett standardmaterial inom forskningen och såväl Forssell, 
som Palm och Myrdal betraktar det som i princip trovärdigt.350 

 Palm menar dock att skillnaderna i antalet ungdjur, t ex. ungnöt 
är orimligt stora mellan uppgifterna från 1630 års boskapslängder och 
1570 och han har i sin serie skrivit upp dem något baserat på Hanner-
bergs Närkesundersökning.351 Specifikt för Uppland är antalet oxar up-
penbarligen underskattat i Älvsborgs lösen, likaså hästarna för vissa 
socknar. Palm har i materialet jag använt gjort schablonmässiga juste-
ringar.352 I Västmanland var hästarna i Bergslagen som användes vid 
kronoskjutsar befriade från förmögenhetsbeskattningen, vilket leder till 
underskattning. Här har Palm i stort sett avstått från justeringar.353 

Jag anser att de bestående skillnaderna är orealistiskt stora och 
1570 års värden, såsom de är tolkade av Palm framstår för som oreal-
istiskt låga. De kommer inte att användas i den fortsatta analysen. Det 
finns flera problem: att bouppteckningsvärdena runt 1810 anger så av-
sevärt många fler hästar i Västmanlands län än alla från olika håll kom-
mande uppgifter fram till 1880; att antalet kor är större inte bara än en-

                               
350 Forssell (1872-73); Myrdal (1991); Palm (2013), s. 25-28. Det är Palms redovisning (SND 
0910_001) jag förlitat mig på här. 
351 Palm (2013), ss. 29-30. 
352 Palm (2013), s. 173. 
353 Palm (2013), s. 200. 
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ligt präststatistiken, utan avsevärt större än enligt de tidiga landshöv-
dingeberättelserna; att antalet ungnöt enligt bouppteckningarna runt 
1820 stämmer väl med annat material, men enligt bouppteckningarna 
runt 1750 är närmast dubbelt så många som vid något annat tillfälle. 
Samma gäller antalet getter i Uppsala län 1750. Slutligen är antalet svin 
i båda länen mycket högre i bouppteckningarna än i LHB-materialet. I 
övrigt framstår för Uppsala läns del uppgifterna om antalet getter 1750 
orimligt höga, svinantalet 1750 och 1805-10 är också anmärkningsvärt 
högt. Det kan vara så att definitionen av vuxna djur har varierat och 
vissa yngre djur som annars räknats som unghästar/föl, kultingar, kil-
lingar etc. räknats som vuxna här. Kan det också vara så att den av Palm 
och Linde utnyttjade metoden vid analysen av (fåtaliga) bouppteck-
ningar tenderar att generalisera relativt stora gårdars kreatursstockar? 

Det framgår inte när uppgifterna för LHB, BiSOS eller en SOS 
på 1910-talet samlades in. För 1910-talet finns emellertid ett antal kre-
atursräkningar som gjordes på grund av kriget. De räknade djuren vid 
sista juni. 

 De data jag använder för 1910-talet är medeltalet av SOS lokal-
undersökningar 1913-20. Om detta medeltal jämförs med data från 
1916 års kreatursräkning, så ger den senare för Uppsala läns del tio pro-
cent fler hästar, fyra procent fler kor men 12 procent färre får. För Väst-
manlands läns del ger husdjurräkningen två procent fler hästar, 12 pro-
cent fler kor men 41 procent färre får. Att antalet får är mindre än i SOS 
kan bero på att fårantalet verkligen var i starkt avtagande och att SOS-
siffrorna innehöll en del data från tidigare år, då fåren ännu var fler.354 
Men det kan inte uteslutas att min skattning ger ett något för lågt kre-
atursantal. Å andra sidan ska ju den skattningen gälla som ett medeltal 
för hela perioden 1913-20 och då kanske den inte är så tokig. 

Slutsatsen blir att alla boskapsvärden förutom bouppteckningsta-
len 1750 och cirka 1810 avser vinterhållna djur och att boupptecknings-
värdena därför är större. Underskattningar kan naturligtvis finnas i det 
statistiska materialet av andra orsaker. Det framgår egentligen inte hur 
materialet samlades in. 

Det kan emellertid inte bortses från att också bouppteckningsvär-
dena kan ha brister. Gadd noterade kreatursantalen i boupptecknade 
dödsbon, den avlidne ägaren identifierades i mantalslängden och så 
kunde antal av varje djurslag per mantal i varje socken eller härad be-
räknas. Under antagandet av att mantalet någorlunda väl, inom avgrän-
sade distrikt korrelerade mot respektive enhets boskapsresurser, kunde 
                               
354 SCB Husdjursräkningen 1 juni 1916. Statistiska meddelanden Serie A Bd 1:9, Tabell A, ss. 
6-7. 
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hela distriktets djurantal beräknas, genom att distriktets totala mantal 
multiplicerades med djurantalet per mantal. Specifika tillägg gjordes 
för torpare, säterier, soldater m.fl. Linde och Palm som däremot arbe-
tade med hela landet behövde förenkla metoden. De identifierade aktiva 
bönder i bouppteckningsmaterialet, excerperade 25 sådana dödsbon per 
härad och fick så genomsnittliga kreaturantal per bonde (oavsett man-
talsstorlek på brukningsenheten). Detta tal multiplicerades sedan med 
antalet bönder i häradet. Gadds från Herlitz hämtade metod hade en li-
ten felkälla i så måtto som mantalet faktiskt i växlande grad återspeg-
lade reella resurser. Så var det faktiskt en poäng hos Herlitz att nyod-
lingen var kraftigare på skattemantalet än på frälsemantalet, varigenom 
mot slutet av hans undersökningsperiod (sent 1700-tal) mantalet på 
skatte genomsnittligt motsvarade en större åkerareal än mantalet på 
frälse (och skattemantalet närmade sig även frälsemantalet i pris).355 
Motsvarande borde även gälla kreatursantalet. Men inom varje distrikt, 
härad, eller framför allt socken, kan man misstänka att variationen ännu 
inte var alltför stor. Med Lindes och Palms metod ökar osäkerheten av-
sevärt. Att häradsmedeltal beräknas på små antal som 25 bouppteck-
nade bönder är nog i sig inget problem. Men bonden räknas lika oavsett 
mantalsstorlek på hens brukningsenhet. Bönder med 1/8 respektive ett 
mantal räknas som samma sak. Om proportionalitet rådde mellan man-
tal och resurser borde ett-mantalsbonden ha åtta gånger mer åker och 
åtta gånger fler av varje kreatursslag än 1/8 mantalsbonden. Ändå bas-
eras uträkningen av häradskreatursstocken på medelantalet kreatur på 
den ospecifika kategorin ”bönder”.356 

När det gäller hästar förefaller LHB-uppgifterna från 1843-50 
låga. Även värdena för 1818-32 är låga om man jämför med Linde och 
Palm (och även med präststatistiken som inte är med här). Att antalet 
hästar var lägre omkring 1860 än den varit i början av seklet verkar 
dock kunna fastslås, LHB, FK och BiSOS är relativt samstämmiga här 
och det är frågan om tre av varandra oberoende angivelser. Hästuppgif-
ten rakt av från BiSOS 1885 ser orimligt låg ut. En förklaring kan möj-
ligen vara, att det skedde en temporär övergång till oxar som dragdjur 
då. Men det är ändå möjligt att antalet oxar överskattas i LHB 1856-60. 
Den tidigare LHB-uppgiften, uppgiften från FK och från BiSOS 1865 
är alla avsevärt lägre. Att antalet oxar minskade drastiskt under det sena 
1800-talet är ett känt faktum. Antalet kor verkar vara fallande till mitten 
av 1800-talet, varpå det ökar kraftigt från 1860-talet och framåt. Vari-
ationen i HSB-uppgifterna är orimligt stor, särskilt 1885 års direkta 
                               
355 Herlitz (1974), ss. 223, 339. 
356 Linde (2012), ss. 7-8, Linde & Palm (2014), ss. 13-14.  
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siffra framstår som låg. Antalet ungnöt per ko är stabilt kring 0,5 fram 
till mitten av seklet, men sjunker sedan, vilket kan tolkas som att nöt-
kreaturshållningen alltmer inriktades på mjölkproduktion. Antalet får 
och fåtaliga getter är lågt angivet av prästerskapet. Minskningen mot 
slutet av 1800-talet är väl känd. Mest problematisk är angivelserna av 
svin. I Palms och Lindes uppgifter har smågrisar plockats bort, likaså i 
SOS. I HSB 1865 talar allt för att smågrisarna inte är med. I FK och 
LHB är läget oklart och möjligen är siffrorna inte konsistenta över tid. 
29 000 svin 1851-55 är svårt att förena med knappt 18 000 1856-60 lik-
som 12 000 omkring 1820 med 30 000 1830. 

Vi utesluter uppgifterna avseende 1570, men accepterar med 
dessa reservationer de övriga. 

Om det vedertagna begreppet nötkreatursenheter (1 häst =1,5 ne; 
1 unghäst = 0,75 ne; 1 vuxet nötkreatur = 1 ne, 1 ungnöt eller kalv = 0,5 
ne, 1 får = 0,1 Ne, 1 get =1/12 ne, 1 svin =0,25 Ne) används för att väga 
samman de olika kreatursslagen så framgår att totala boskapsstocken i 
Uppsala län växte fram till det tidiga 1800-talet. Sedan minskade den 
och var fortfarande omkring år 1860 mindre än den tidigare varit. Efter 
seklets mitt ökade den igen. Mönstret är liknande för Västmanlands län 
men här (liksom i mindre grad avseende Uppsala län) förefaller uppgif-
terna från 1750 och 1808 vara för höga. I Västmanlands län är ökningen 
efter 1825 kraftigare än i grannlänet. I båda fallen beror ökningen av 
antalet Ne helt och hållet på en kraftig tillväxt i antalet kor. Andra kre-
aturskategorier (inklusive oxarna) minskade eller stagnerade. Det ska 
dessutom hållas i minnet att kvaliteten på kreaturen, framför allt korna, 
förbättrades avsevärt från och med 1800-talets sista decennier. Det åter-
kommer vi till. 

Som tabellerna 10.3-10.4 visar har djurtätheten, i förhållande till 
besådd areal minskat. Djurantalet ser inte full lika lågt ut 1570 när det 
relateras till den besådda åkerarealen, men man hade väntat sig högre 
tal än 1630. Att djurtätheten annars minskat över tid beror huvudsakli-
gen på att åkertillväxten har varit omfattande och att trädan minskade 
mot slutet av perioden. Den besådda åkerarealen ökade ju som visats 
snabbare än totalåkern. Men eftersom alltmer av den totalt växande åke-
rarealen under 1800-talet, särskilt från 1860-talet och framåt, utnyttja-
des för produktion av djurfoder innebar det att utfordringen förbättrades 
radikalt (sista kolumnen i tabellerna 10.3-4). Data saknas över foder-
produktionen före vår undersökningsperiod. Men med tanke på att 
mycket lite säd rimligen gavs till djuren (frånsett hästarna) under de 
äldre perioderna, medan de data vi har inte tyder på att ängarna var ra-
dikalt större, så kan fodertillgången per NE knappast ha varit särskilt 
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mycket större tidigare, än den var i början av 1800-talet. Även antalet 
dragdjur per ha besådd åker har minskat, liksom antalet kor. Däremot 
ökade under 1800-talets lopp antalet kor jämfört med antalet dragare. 
Tendenserna är liknande i båda länen, men nivåerna skiljer sig. Väst-
manlands län var mer djurtätt än Uppsala län och proportionerna mellan 
djurslagen var olika. Det fanns hela tiden fler kor per dragare i Väst-
manlands än i Uppsala län.  Fodertillgången per NE var till en början 
avsevärt högre i Uppsala län än i Västmanlands län, men denna skillnad 
utjämnades mot slutet av 1800-talet eftersom foderskördarna växte 
snabbare i det västliga länet än i det östliga. Det är möjligt att det i delar 
av Västmanland fanns mer tillgång till utmarksfoder, som underskattas. 

Sannolikt förbättrades dragarnas kapacitet åtminstone under 
1800-talet. Vad gäller korna, vet vi att deras storlek och avkastnings-
förmåga steg kraftigt under 1800-talets lopp till följd av avel och bättre 
utfordring. Låt oss tas oss an den problematiken. 

10.2. Kreaturens kvalitet och avkastning 
För att beräkna animalieproduktionen per år, måste man ta fram avkast-
ningstal för kreaturen. I det följande söks bestämning av produktionen 
av mjölk (ko, får, get), kött (ko, kalvar, ungnöt, oxar, får, getter, grisar), 
ull (får), talg (oxar) samt hudar (nöt). 

Mjölkavkastningen är central. Från 1570-talet finns uppgifter från 
Hans Forssell (1884) på vilka Myrdal & Söderberg bygger vidare. En-
ligt Myrdal & Söderberg gav uppländska kor vid kungsgårdarna cirka 
tre lispund smör per ko, västgötska bara två lispund.357 Ett lispund 
Stockholms våg var då ca 6,6 kg, så detta bör ha motsvarat ca 20 kg, 
respektive drygt 13 kg.358 Enligt Anders Berch fanns vid 1700-talets mitt 
en norm bland lantkvinnor enligt vilken 60 kannor (à 2,617 l) mjölk gav 
ett lispund (à 8,5 kg) smör. Det blir 5,4 kg smör per hektoliter mjölk. 
Berch undersökte detta med olika längd på gräddsättningen och fann att 
12 timmar gräddsättning gav fyra kilo smör per hl, medan 60 timmar 
gav just 5,4 kg.359 Enligt Hannerberg som refererar och tolkar Dagny 
Torbrand (1963) gav 25 liter mjölk från korna vid Johannishus i Blek-
inge ca ett kg smör, alltså enligt Berchs blygsammare proportion.360 Om 
relationen fyra kg smör/100 l mjölk accepteras, skulle således korna i 
                               
357 Myrdal & Söderberg (1991), ss. 293-294. 
358 Morell (1988), s. 10. 
359 Berchs försök publicerades i Vetenskapsakademiens handlingar år 1745. Se Morell (1989), 
s. 341. 
360 Hannerberg (1971), ss. 107-108. 
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Uppland ha gett i det närmaste 500 liter mjölk per år, korna i Västergöt-
land bara 330 liter. Det är ett netto, med avdrag för det som givits kalven 
(och skummjölken räknas inte med alls). 

Palm räknar för 1600-talet (och faktiskt ända fram till 1810) med 
600 liter per ko, inklusive kalvmjölken, vars kvantitet han menar kunde 
växla mellan 50 och 200 liter. Han landar i netto 550 liter.361 Hannerberg 
räknar för 1600-talet med 400 l per ko och år som ett närmevärde.362 
Han grundar sig på Forsells 1500-talsuppgifter (antagligen via smöran-
givelser), som han i så fall räknat om efter ett lispund = 8,5 kg vilket 
inte gällde då. Det är rimligare att räkna med 500 liter, eller kanske 
Palms netto om 550 liter. 

Heckscher räknar för ”1700-talet” med 200-300 kannor mjölk per 
ko och år, d.v.s. i genomsnitt 250 kannor eller 654 liter, men det gäller 
herrgårdar, enligt information från B. Plantings Baroner och patroner. 
Porträtt ur 1700-talets jordbrukshistoria (1944). 

En uppgift från cirka 1820 finns från Torstuna länsmansdistrikt, 
dåvarande Västmanlands län. Länsmannen Ekblom anger där i en mo-
dellberäkning (som även anger foderåtgången) att en ko beräknades ge 
1,5 lispund (=12,75 kg) smör värderat till sju riksdaler sex skilling och 
därtill mjölk för sju riksdaler, 42 skilling.363 Om det fortfarande gick åt 
25 liter mjölk per kilo smör, och om mjölken, vid sidan om smöret 
skulle ge samma smörproportion, så skulle alltså kon ha avkastat ca 600 
liter. Netto. 

Jonas Berg anför uppgifter från två mjölkjournaler från en gård i 
Folkärna på 1850- och 1870-talet.364 En försiktig medeltalsberäkning – 
variationen var kraftig från ko till ko – ger 1 068 respektive 1 488 liter 
per laktationsperiod. Vi kan ungefärligen sätta likhetstecken mellan 
laktationsperiod och år. 1 068 liter kring 1850 och 1 488 liter 1870 låter 
mycket för att vara någon slags riksgenomsnitt. Det var frågan om en 
välskött gård med noggrann bokföring över mjölkavkastning och foder-
förbrukning. På 1920-talet avkastade kor ur bokföringskontrollerade 
besättningar ungefär 50 procent mer än genomsnittet för samtliga kor i 
landet. Med samma omräkning här skulle Folkärnauppgifterna mot-
svara ca 710 respektive 990 liter för den svenska ”medelkon” 1850 re-
spektive 1870. 

                               
361 Palm (2012), s. 298. Jfr Linde & Palm (2014), s. 3. Se också Palm (1998b).  
362 Hannerberg (1971), s. 108. 
363  ”Förslag till fastighetsvärdering” J.E. Ekblom, 27/8 1823, Kronofogden i Väsby fögderi 
E3:1, ULA. 
364 Berg (1986), s. 114. 
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Slutligen finns för 1870-talet och framåt uppgifter om avkast-
ningen per ”mjölkande ko” från Tull och traktatkommittén samt från 
Ernst Höijers statistiska översikter som rimligen bygger på detta. Nat-
ional Income of Sweden (som räknade utifrån fodertillgången) gjorde 
ytterligare skattningar från 1860-talet och framåt och landade nästan 
exakt på Höijers värden.365 Här kommer Höijers beräkningar för femårs-
medeltal att användas från 1871/75, då siffran var 1 020 liter per ko till 
1911/13 då medeltalet var 1 790 liter. 

Om det antas att förhållandet mellan medelpriset för en ko och 
medelpriset för ett kg smör, varierade med kons smör- (eller mjölk-)av-
kastning, så att alltså kopriset var en funktion av hur mycket mjölk (eller 
mjölkfett) kon avkastade, och sätter prisförhållandet 1871/75 till 100, 
kan man med hjälp av de indextal som erhålls för andra perioder i me-
deltal, skatta mjölkavkastningen, givet att 1 020 liter per ko accepteras 
för 1871-75. Tabell 10.5 visar vad sådan skattning skulle ge i jämförelse 
med de från Höijer hämtade medeltalen får perioderna 1871/75-
1911/13. Priserna avser Uppsala län. 

Det är tydligt att prisrelationen inte ger rimlig skattning framåt 
1910-talet. Ett möjligt skäl till det är, att medan smöret i princip tidigare 
varit den enda eller i alla fall huvudsakliga kommersiella mjölkproduk-
ten, så uppkom framemot sekelskiftet 1900 en omfattande försäljning 
av konsumtionsmjölk, särskilt i och kring större städer. Priset på kon-
sumtionsmjölk utvecklades så att det blev högre än för den ”produkt-
mjölk” som användes till smörberedning. I ett senare skede skulle pris-
differensen mellan konsumtionsmjölk (dyrare) där sådan kunde säljas 
och produktmjölk, bli en grund för den mjölkprisreglering som de koo-
perativa organen strävade efter och som blev statligt sanktionerad från 
1932.366 Konsumtionsmjölkmarknadens uppkomst kan vara en del av 
förklaringen till att kopriset skenar i förhållande till smörpris och mjöl-
kavkastning ungefär från sekelskiftet, men som Staffansson resonerar 
kan andra förhållanden spela in. 

Med bara smör som kommersiell mjölkvara borde prisrelationen 
möjliggöra bättre skattningar avseende äldre tid. Smörpriset varierade 
dock kraftigt kortsiktigt vilket rimligen hängde samman med årsväxten 
och alltså foder- och betestillgången. Därför måste man räkna med me-
deltal för långa perioder. Jag har nöjt oss med tre 15-årsmedeltal. Ett 
centrerat kring 1750, då den via prisjämförelsen skattade medelavkast-
ningen blir 598 liter, ett för 1810, då den blir 625 liter och ett för 1860, 
                               
365 Se jämförelser i Staffansson (1995), ss. 48-49. 
366 Morell (2001), ss. 165-167, 172. Jfr Jörberg (1972,2), s. 216 samt Staffansson (1995), ss. 
152-156. 
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då den blir 862 liter per ko.367 Det förefaller helt rimligt i jämförelse med 
de tidigare diskuterade avkastningstalen.  

Därför räknas med en genomsnittlig mjölkavkastning per ko för 
femårsperioderna 1871/75-1911/14 enligt kolumn 1 i tabell 10.5. För 
1570-talet räknas med 500 liter, enligt Myrdals 1500-talsberäkning för 
Uppsala län. För 1630 och 1690 räknas med Palms netto om 550 liter. 
För 1750 räknas vi med 600 liter (med stöd i den prisbaserade skatt-
ningen och Heckschers 1700-talsuppgift). För 1810 och 1860 används 
den prisbaserade skattningen alltså 625 respektive 860 liter per ko. Mel-
lan dessa årsnedslag interpoleras (avseende 1800-talet) så att vi får av-
kastningstal för de år det finns framtagna uppgifter om antalet kor. Vi 
använder samma avkastningstal för båda länen. 

Även får och getter mjölkades. Här är det mer sparsamt med upp-
gifter. Lindegren räknade i sin 1600-talsstudie med att fåret och geten 
gav en tiondel så mycket mjölk som kon.368 Den approximationen an-
ammas här genomgående. Det antas vidare att 90 procent av de vuxna 
fåren och getterna var hondjur och mjölkades. Det är hela tiden frågan 
om nettouppgifter (efter att kalvar, lamm och killingar fått sitt). 

För köttavkastningen finns en rad olika uppgifter från olika tid-
punkter och sammanhang. Låt oss börja med Forsells uppgifter från 
1570-tal som använts och tolkats av många andra forskare. Forssell 
angav slaktvikten av en oxe (en oxkropp alltså) till åtta lispund och en 
kokropp till 5,67 lispund.369 Hannerberg tolkade uppenbarligen lispun-
det som det sedan 1665 giltiga, d.v.s. 8,5 kg, varvid nötets slaktvikt en-
ligt honom blev 60-75 kg och han stannade för 70 kg avseende alla 
vuxna nöt.370 Det stämmer bra om man räknar med redan insaltat kött, 
färskt var lättare. Men det borde som nämnts dessutom även här ha varit 
fråga om Stockholms vågs lispund vid 1500-talets mitt och därmed 
skulle slaktvikten av oxen (den färska oxkroppen) ha varit under 60 kg 
och kokroppen ännu lättare. Forssell angav också att ett får gav 14,4 
skålpund. Det motsvarade cirka fem kg. Rimligen var det ett lamm 
(Heckscher tolkade det så).371 Hannerberg använde sin tolkning av Fors-
sells 1500-talssiffor för 1600-talet och räknade därmed med att ett slakt-
nöt (ko eller oxe, eller stut) gav 70 kg, en kalv 20 kg, ett svin 30 kg och 

                               
367 Smör- och kopriserna avser Uppsala län och utgörs av Jörbergs markegångspriser (Jörberg 
1972,1). Prisrelationen 1771/75 har satts till 100 och motsvarat 1020 liter/ko. Samma metod 
användes generellt för mjölk-, kött-, ull- och hudavkastningsskattningar i Broadberry et al 
(2015), ss. 108-110. 
368 Lindegren (1980), s. 227. 
369 Forssell (1884), s. 107. 
370 Hannerberg (1971), s. 107. 
371 Heckscher (1949-50, II:2), s. 20*. 
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ett får 15 kg. Lindegren (1980) anammade Hannerbergs siffror men ver-
kar ha räknat en oxe som motsvarande två kor och den skulle då få en 
slaktvikt om hela 140 kilo. Från 1620-talet finns emellertid i biskop 
Rudbeckius dagbok en ingående redogörelse för slakten av en oxe vid 
Västerås hospital. Den gav utom talg och inälvor 112 kilo färskt kött. 
Inräknat talg och inälvor blev det 129 kilo.372 

Här bortses som nämnts från 1570-talet, men de avkastningstal 
jag skulle ha räknat med hade varit 70 slaktvikt kilo för oxen, 60 för 
kon, 24 för svinet, 16 för kalven 12 kg för fåret, fem för lammet och 
förslagsvis åtta för en get, fem för killingen. I princip har tagits hänsyn 
till att måtten bör ha varit i Stockholms vågvikt. För 1600-talet räknas 
med Hannerbergs uppgifter, och kon/ungnötet sätts till 70 kilo. Oxens 
slaktvikt bör höjas, även om Västeråsoxen från 1620-talet antagligen 
var mycket välgödd. Förslagsvis sätter vi den till 85. I övrigt sätts alltså 
svinet till 30, kalven till 20, fåret till 15, geten till 10 kg samt lammet 
och killingen till sju kilo. 

För 1700-talets mitt till 1850 använde Gadd (1983) Hannerbergs 
uppgifter (lammets slaktvikt antogs vara åtta kilo), men alternativt 
höjde han talen med 20 procent till 1850. Heckscher anför uppgifter 
från Stockholms ämnes- och byggningskollegiums protokoll (förmed-
lade av Ernst Söderlund), vilket med rätt måttsomräkning gav 83 kilo i 
medeltal för oxe, ko och stut. Enligt Jörberg skulle, enligt givna normer 
markegångstaxornas oxar väga 15 lispund. Han kontrollerade avseende 
perioden 1791-98 uppgifter rörande slaktoxar som såldes till slaktare i 
Kalmar: Medeltalet blev 16,5 lispund. Jörberg uppfattade detta som le-
vandevikter, vilka alltså enligt normen skulle ha varit 127,5 kg och en-
ligt medeltalet 140,25 kg. Om slaktvikten var hälften därav (Hanner-
bergs norm) skulle det inte bli mer än 65 à 70 kg, vilket förefaller väl-
digt lite. Om Jörbergs vikter i stället avser slaktvikter är det å andra 
sidan mycket. Men om det var slaktvikt men med talg och inälvor in-
räknat, hamnar man i samma slaktvikt som för Rudbeckius oxe, om-
kring 110 kg. Det förefaller rimligt och räknas med för sekelskiftet 
1800. 

Forssell angav att kor vid hans samtid (1884) kunde ha en slakt-
vikt om 150-170 kg, låt oss välja 170 kg för 1880-talet. För sekelskiftet 
1900 anger en husdjurslära ca 500 kg i levande vikt för en oxe, vilket 
borde ge uppemot 300 kg i slaktvikt. Östgötska får vägde under sent 
1800-tal omkring 45 kg, motsvarande 30 kg i slaktvikt. Medelvikten på 
svin låg omkring 1870 kring 75 kg, vilket borde ge en slaktvikt kring 

                               
372 Morell (1989), s. 346. 
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45 kg.373 Geten var antagligen lättare än fåret, säg att den ändå höll 30 
kg slaktvikt. Här räknas med tio kilo för lamm och killingar kring se-
kelskiftet 1900.  

Vad beträffar nöt och svin kan man utgå från de antagna slaktvik-
terna som genomsnitt för 1880-tal (1880-89) respektive 1870-tal (1870-
79) och med hjälp av prisrelationer mellan slaktdjur och respektive kött 
räkna fram skattade slaktvikter som 15-årsmedelvärden kring 1750, 
1810, 1850 och 1909. 

I Peterssons östgötska område avkastade fåren på 1820-talet runt 
ett kg ull, vid 1860-talet snarare två kilo. Här antas två kilo i medeltal 
för 1860-69 och med utgångspunkt i prisrelationerna skattas medelvär-
den fram för 1750, 1800 och 1909. För enkelhets skulle räknas genom-
gående med fyra kilo talg per slaktad oxe och med en hud per slaktad 
oxe eller ko. ”Normalhuden” anses motsvara huden från ett slaktnöt på 
1870-talet. För 1750, 1810, 1850 och 1907 räknas medelvärden fram på 
basis av förändringen i relationen mellan hudpris och kopris.  

Det hela ger, efter smärre justeringar slaktvikter, ullavkastning, 
talgavkastning och hudavkastning per slaktat djur för några nedslagsår 
enligt tabell 10.6. För saknade år på 1800-talet interpoleras slaktvikter 
fram. 

Efter vissa justeringar kommer närmevärden enligt tabell 10.7 att 
användas.374 För mellanliggande år på 1800-talet tillämpas rak interpo-
lering så att vi får avkastningsvärden motsvarande de år då vi har upp-
gifter om djurantalet. Samma avkastningstal används för båda länen. 

Det måste räknas med en viss slaktfrekvens. Hannerberg antar för 
en typisk 1600-tals bondgård med en besättning av 4-5 kor, två oxar 
och två ungnöt att ett fullvuxet nöt slaktades vart annat år. Han räknar 
med tre kalvar per år i den givna gårdsstocken och att en kalv användes 
för rekrytering medan två slaktades årligen. Palm följer för 1630 och 
fram till 1810 Hannerbergs slaktfrekvens (liksom hans slaktvikter). Det 
förefaller problematiskt. Inget ungnöt skulle någonsin slaktas och kor 
som oxar (och de fåtaliga tjurarna) skulle alla få leva i 16 år. Om det 
antas att det var fyra kor på den aktuella gården, så skulle en kalv för 
rekrytering snabbt leda till växande kreatursstock. Utslaktningen är så-
ledes orealistiskt låg. I en större population skulle det innebära att bara 
                               
373 Petersson (1989), s. 91. 
374 För nötkreaturens köttavkastning förefaller prisrelationsskattningarna helt rimliga och de 
används för 1750, 1810, 1860 och 1907. För fläskavkastningen synes skattningen för 1750 all-
deles för låg. Här används skattningen för 1810 (29 kg) alltifrån 1630 till och med 1750. För 
ullskattningen, sätts 1,5 kg från 1570 till 1820/29 (1825). Indexeringen av avkastningen per hud 
utgår från att det 1880/89 avkastas en ”normal” hud per slaktad ko. Värdet för 1860 är orimligt 
lågt, annars används skattningen. 
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vart sextonde eller vart artonde fullvuxet nöt skulle slaktas. Här räknas 
i stället med årlig slakt av var sjätte oxe och var tionde ko. Från och 
med 1870 räknar vi upp frekvensen till var fjärde oxe och från 1900 till 
var åttonde ko, det första därför att oxarna gradvis faktiskt slaktades ut 
och inte nyrekryterades, det andra därför att kor började hållas kortare 
tid, för att maximera mjölkavkastningen. Eftersom det saknas bra data 
över kalvar, lamm och killingar räknas de i proportion mot korna, fåren 
respektive getterna. Det räknas med 0,67 kalvar per ko375 och med slakt 
av varannan kalv och 2/9 av ungnöten. Slaktfrekvensen av kalvar och 
ungnöt innebär att det antas att av fyra kalvar är två kvigkalvar och två 
tjurkalvar. Två kalvar går årligen till rekrytering, i regel de två kvigkal-
varna men då och då en tjurkalv. Det ger i nästa år 2 ungnöt, oftast två 
kvigor som sparas, men ibland en stut, varav kvigorna och var tredje 
stut sparas och två tredjedelar av stutarna slaktas. Vidare antas i enlighet 
med Palm att 0,3 får per levande vuxet får slaktas och att per vuxet får 
0,7 lamm kan slaktas årligen.376 (Samma proportioner räknas med för 
getter). Vidare antas att svinuppfödningen innebär att motsvarande 
varje räknat fullvuxet svin kan slaktas (nya föds ju upp). 

10.3. Den skattade animalieproduktionen  
Tabell 10.8-9. visar den skattade produktionen av mjölk (ko, får, get) 
kött (av olika slag), talg, ull och ”standardhudar” för vissa år från och 
med 1630 till 1916, avseende Uppsala län respektive Västmanlands län. 
Figur 11.1-2. visar indexerad produktion av mjölk och alla slags kött 
sammantaget 1750-1916.  
 
 

                               
375 Jfr Hannerberg (1971), s. 107; Myrdal & Söderberg (1991), s. 296-297 (avser kor/kalvar). 
376 Palm (2012), s. 301. 
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Figur 10.1. Produktion av mjölk och kött. Uppsala län 1570-1916. Relativa tal. 
1750=100. 

Källa: Bearbetning av skattningar, delvis interpolerade, från tabell 10.2 och tabell 10.8. 
 
Figur 10.2. Produktion av mjölk och kött. Västmanlands län 1630-1916. Relativa tal. 
1750=100. 

Källa: Bearbetning av skattningar, delvis interpolerade, från tabell 10.3 och tabell 10.8. 
 
Produktionen av animaliska livsmedel ökade enligt skattningarna i 
Uppsala län med ungefär 20 procent mellan 1630 och 1750 (köttpro-
duktionen ökade mer, mjölkproduktionen lite mindre). Sedan var ni-
vån relativt oföränderlig mellan 1750 och 1830, därefter stegras den 
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och efter mitten av seklet ökade särskilt mjölkproduktionen i accelere-
rande takt. Vid sekelskiftet 1900 var den fyra gånger så stor som vid 
1800-talets mitt, medan den samlade köttproduktionen ”bara” ökat 
med cirka 40 procent. I Västmanlands län fördubblades produktionen 
av animaliska livsmedel mellan 1630 och 1750, sedan låg den stilla till 
början av 1800-talet. Från 1820-talet ökade produktionen på liknande 
sätt som i Uppsala län. En skillnad är att köttproduktionen ökade kraf-
tigare i det västliga länet. Den fördubblades mellan mitten av 1800-ta-
let och sekelskiftet. Mjölkproduktionen fyrdubblades samtidigt. 

I tabell 10.10-11. har produktionen av animaliska livsmedel 
sammanräknats i energitermer.  

Det kan, kanske med viss förvåning, noteras att den övervä-
gande delen av den animaliska födoenergin som produceras hela tiden 
härrör från mjölk. Vidare, att produktionsökningen tar verklig fart 
först vid 1800-talets mitt och först då överträffar folkökningen. Mäng-
den animaliska kalorier per länscapita förefaller inte i någondera fallet 
orealistisk. Mängden producerad animalisk energi per capita i båda lä-
nen minskade påtagligt mellan 1750 och tidigt 1800-tal men ökade se-
dan. Den fördubblades mellan 1850-talet och sekelskiftet. Mängden 
animalisk energi per capita var genomgående litet högre i Västman-
lands län än i Uppsala län. 

De ovan redovisade nivåerna innebär naturligtvis inte att var och 
en, spädbarn som vuxen konsumerade så mycket. Dels försvinner ka-
lorier som spill, i lagring och beredning, dels bör en stor del av fram-
för allt mjölkkalorierna ha exporterats från och med slutet av 1800-ta-
let. 

Det påpekades redan i kapitel 4 att skattningen av den anima-
liska produktionen var svårare att åstadkomma än skattningen av växt-
produktionen. I detta kapitel har inskärpts att osäkerheten avseende 
antalet kreatur vid flera nedslagspunkter är betydande. Innebär det 
även att slutsatsen om en starkt ökande animalieproduktion från mit-
ten av 1800-talet är osäker? Nej, den vidimeras av det faktum att det 
tydligt visats att växtproduktionen som fortsatte öka under andra hälf-
ten av 1800-talet alltmer inriktades på djurfoderproduktion. Det var 
odlingen av fodersäd och åkerhö, framför allt, som ökade. Det över-
ensstämmer väl med en starkt ökad animalieproduktion.  
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10.4. Sammanfattning 
I kapitlet har dels uppgifter angående antalet kreatur av olika slag för 
ett antal år selekterats fram. Därpå har avkastningstal av mjölk, kött, 
talg, och ull per kreatur tagits fram varpå produktionen av mjölk respek-
tive kött av skilda slag samt ull, talg och hudar beräknats för ett antal 
nedslagsår mellan 1630 och 1916. Tidigare data får tills vidare bortses 
från. De är för osäkra. Det konstateras att kött- och mjölkproduktionen 
i Uppsala län ökade med runt 20 procent mellan 1630 och 1750, medan 
den fördubblades i Västmanlands län, där nivå hela tiden var högre. 
Mellan 1750 och 1820-talet var tillväxten obetydlig, men därefter var 
den kraftig. Mjölkproduktionen fyrdubblades till det tidiga 1900-talet, 
köttproduktionen ökade med 40 procent i Uppsala län och fördubblades 
i Västmanlands län. Slutligen omräknades produktionen av animaliska 
livsmedel till energitermer och det konstaterades att produktionen 
ökade mycket måttligt fram till mitten av 1800-talet, men ungefär tre-
dubblades från 1850 till sekelskiftet, i båda länen. Animalieprodukt-
ionen per capita minskade i båda fallen fram till det tidiga 1800-talet, 
låg sedan relativt stilla men fördubblades från 1800-talets mitt till 1900-
talets början. Trendernas riktning kan knappast ha blivit fel, men det 
kan nivåerna, eftersom angivelserna av antal kreatur i flera fall är be-
häftade med betydande osäkerhet. 
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11. Sammanvägd produktion 

Nu kan produktionen sammanvägas dels i energitermer – det gäller livs-
medelsproduktionen – dels i värdetermer med hjälp av tillgängliga pris-
serier. Då kan produktionens fördelning på produkter och förändringen 
av denna fördelning studeras. Energiberäkningen ger också möjlighet 
att studera den sammanvägda livsmedelsproduktionen direkt i volym-
termer. Efter fastprisberäkning kan sammanvägd produktionsvolym 
presenteras även i värdetermer och vi kan analysera den totala produkt-
ionsutvecklingen över tid. Efter division med jordbruksarealen (äng 
plus åker) får vi den totala arealavkastningen som alltså uttrycker are-
alproduktiviteten, och genom division med den skattade arbetande de-
len av landsbygdsbefolkningen får vi mått på arbetsproduktiviteten. 

Här måste naturligtvis dubbelräkningar undvikas, det är jordbru-
kets nettoproduktion av livsmedel respektive förädlingsvärde vi vill åt. 
De skattningar av den animaliska produktionen som gjordes i kapitel 10 
avser redan nettoproduktion. Det är avkastningen av djurstocken som 
har skattats. Djurstocken fanns kvar och reproducerades och exempel-
vis den mjölk som åtgick vid reproduktionen av kalvar som senare blev 
kor är inte medräknad. När den vegetabiliska produktionen skattades i 
kapitel 9 rörde det sig däremot om bruttoproduktion: Här utgicks från 
bruttoskördarna per hektar. Därmed måste för åkerproduktionens del 
allt utsäde dras ifrån, så det blir nettoskördar. Dessutom måste inom 
jordbruket producerat och använt djurfoder dras bort, det resulterar ju i 
slutprodukten animalieproduktion. 

Det gäller t.ex. delvis potatis och rotfrukter. Det gäller också 
spannmål, särskilt havre och blandsäd. Foderhavre och foderpotatis 
som användes i jordbruket för att åstadkomma animalisk avkastning, 
ska inte inräknas i nettoprodukten. Vicker eller annan foderspannmål, 
blandsäd eller för den delen hö och foderhalm, löv, eller gräsbete ska 
inte heller räknas in, i den mån dessa nyttigheter användes till djurfoder. 
Men på flera punkter blir osäkerheten stor. Det kan förmodas att bland-
säden mestadels användes just som djurfoder och på respektive gård. 
Men det finns tecken på att den ibland användes till att bränna sprit av. 
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Den kan naturligtvis också ha sålts utom respektive län eller till djur-
hållare i städerna. Samma gäller havren, men här är problemet större. 
Havren seglade upp som en viktig exportvara vid mitten av seklet och 
även om vare sig Uppsala län eller Västmanlands län var centrum för 
havreexporten, så får vi förmoda att en del svarthavre såldes härifrån 
också, både till utlandet och till hästhållningen exempelvis i Stockholm. 
Uppenbarligen var kapaciteten att exportera havre större i Västman-
lands läm, där mycket mer havre odlades. Det är dessutom känt att det 
förekom att bönder, inte bara i Uppsala län utan längre bort i Västman-
lands län under vissa år sålde stora mängder halm och hö som foder till 
Stockholm. Det finns inga möjligheter att exakt komma åt hur mycket 
av dessa produkter som såldes från det uppländska och det västman-
ländska jordbruket. Vi får arbeta med vissa antaganden. 

Det antas att all blandsäden utnyttjades på gårdarna för animalie-
produktionen. Den verkligt starka ökningen av blandsädesproduktionen 
var en sen företeelse och den var utan tvivel kopplad till mejeriexpans-
ionen från det sena 1800-talet. Vad gäller havren, antas i Jan Kuuses 
efterföljd (1977) att högst fem procent förbrukades som humanföda. 
Från 1890, när havre inte längre exporterades, utan foderimporten tvär-
tom tilltog, räknar vi med att resten av havren i det uppländska fallet 
förbrukades som fodermedel inom jordbruket. För Västmanlands län 
och för båda länen tiden dessförinnan är det besvärligare. Det kan ju 
inte uteslutas att en del havre såldes externt, och ur jordbrukarens syn-
punkt alltså var en slutprodukt. Vad gäller potatisen antas rakt av att 10 
procent gick till djurfoder.  

Om vi först koncentrerar oss på nettoproduktionen av livsmedel, 
så behöver vi således endast räkna bort utsädet, 95 procent av nettopro-
duktionen av havre samt tio procent av nettoproduktionen av potatis. 
Att en del havre såldes som foder spelar ju ingen roll för nettoprodukt-
ionen av livsmedel (däremot för totala nettoproduktionen i värdeter-
mer). All blandsäd, allt hö, all halm och för enkelhets skull hela rot-
fruktsproduktionen räknas som foder, både om det såldes och om det 
användes inomgårds. 

11.1. Nettoproduktionen av livsmedel i energitermer 
Låt oss börja med nettoproduktionen av livsmedel i de två länens jord-
bruk. Tabell 11.1. visar livsmedelsproduktionen mätt i kilokalorier 
vissa år från och med 1630 till 1916 i Uppsala län. Produktionen har 
delats upp på animalier och vegetabilier. Kaloriproduktionen per dygn 
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och capita (hela länsbefolkningen) har även räknats ut. Tabellen visar 
också, med hjälp av ett enkelt index med 1850 som basår, den relativa 
utvecklingen av animalisk och vegetabilisk energiproduktion liksom 
andelen av livsmedelsenergin som kommer från animalier. Vegetabi-
lieproduktionen har angivits för de enskilda åren fram till 1767, däref-
ter rör det sig om 9-årsmedeltal (8-årsmedeltal för 1916). Tabell 11.2. 
visar samma sak för Västmanlands län. 

I tabell 11.3 har jag slagit samman energivolymerna från de två 
länen och justerat, genom interpoleringar, så att data finns för samma 
år för båda länen. 

Tabellerna visar, att i båda länen, fram till mitten av 1800-talet, 
var det produktionen av vegetabiliska livsmedel som ökade kraftigast. 
I Uppsala län fyrdubblades den nästan från 1630-talet till 1850. I Väst-
manlands län i det närmaste femdubblades den. Det hänger naturligt-
vis samman med den kraftiga nyodlingen, inriktad på humanföda. Det 
gäller spannmål, men – som framgick av skördeenhetsmätningen i ka-
pitel 10 – från och med tidigt 1800-tal inte minst potatis. Animaliepro-
duktionens ökning är fram till 1800-talets mitt (som konstaterades i 
förra kapitlet) däremot blygsam. Det är inte ens frågan om en fördubb-
ling från 1630-talet till 1850 och medan vegetabilieproduktionen 
ökade med 60 procent (Uppsala län) respektive 54 procent (Västman-
lands län) från ca 1770 talet till 1850, växte animalieproduktionen då 
med bara 35 procent i Uppsala län, medan den minskade något i Väst-
manlands län, Mellan 1770 och 1825, minskade animalieproduktion 
med 24 procent i Västmanlands län. Som visades i tabell 10.11. höll 
ökningen av animalieproduktionen knappt jämna steg med folkök-
ningen i länet. 

Efter 1850 blir det mer eller mindre tvärtom. Produktionen av 
vegetabilisk humanföda ökar visserligen en del, men följer inte ens 
folkökningstakten. Animalieproduktionen växer däremot kraftigt. Det 
är som nämnts inte långt ifrån att den tredubblas i Uppsala län från 
1850 till det tidiga 1900-talet. I Västmanlands län nära nog fyrdubblas 
den under samma tid. Även om de exakta produktionsnivåerna må 
vara osäkra så är trenden säker. Den vidimeras av att det samtidigt 
ägde rum en kraftig ökning av foderproduktionen på jordbruksmarken. 

Livsmedelsenergins fördelning på animalier och vegetabilier 
följer ett känt mönster: Animalieandelen minskar från en relativt hög 
nivå under tidigt 1600-tal till en mycket låg nivå vid 1800-talet mitt, 
för att sedan stiga hastigt igen. Tidigare forskning kring livsmedels-
konsumtionens förändring i Sverige har visat på en relativ nedgång i 
konsumtionen av animaliska livsmedel alltifrån 1500-talet till slutet av 
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1700-talet.377 Här verkar nedgången fortgå längre. Men det ska upp-
märksammas att det inte är frågan om konsumtion här, utan om pro-
duktion och tabellerna 11.10 och 11.11 visade att percapitaprodukt-
ionen i länet, av animalier steg efter några decennier in på 1800-talet. 
Att större andel av livsmedelsenergin från slutet av 1800-talet återigen 
hämtades från animalier har visats tidigare.378 

Totalproduktionen av livsmedelsenergi per dygn och capita före-
faller rätt rimlig, med några undantag. Nivån är avgjort orealistiskt låg 
i Västmanlands län 1630 och 1750 och den är väldigt hög omkring 
1860 i Uppsala län, vilket alltså helt och hållet beror på en omfattande 
produktion av vegetabiliska livsmedel. Observera att det hela tiden är 
frågan om produktion per capita, inte konsumtion.379 Spillet i bered-
ningen, t.ex. av öl och bröd från spannmål är omfattande.380 En faktor 
att räkna med när det gäller vegetabilieproduktionen är dessutom 
spritdestilleringen som med all säkerhet tilltog på gårdsnivå, fram till 
1850-talet. 

Att nivån hela tiden är högre i Uppsala län beror uteslutande på 
en större vegetabilisk produktion (par capita). Som framgått var pro-
duktionen per capita av animalisk energi faktiskt vid varje tillfälle 
högre i Västmanlands län än i Uppsala län. Man kan tolka det som att 
Uppsala län troligen var ett överskottslän vad vegetabilier beträffar, 
medan Västmanlands län med sina stora bergslagsområden i sin helhet 
inte var det. Däremot var Västmanlands län med stor säkerhet bety-
dande nettoexportör av havre alltifrån mitten av 1800-talet. Men detta 
var foder, och ingår inte i livsmedelsproduktionen. Sedan kan man 
misstänka att animalieproduktionen är underskattad i Palms 1630-tals-
skattning, som inkluderats här. Särskilt tydligt blir det avseende Väst-
manlands län. Vegetabilieskattningen, hämtad från Palms bruttoskör-
deskattning förefaller också låg, och det är möjligt att vi förvärrat 
detta genom att räkna med för lågt korntal (3) och därmed fått för liten 
nettoskörd eftersom så mycket som en tredjedel av skörden måste läg-
gas undan. Om vi i stället skulle räknat med korntalet fyra, skulle net-
toproduktionen öka med ungefär elva procent vilket inte ger någon av-
görande skillnad. För 1750 är skördeskattningen utifrån Linde rimli-

                               
377 Heckscher (1949-50); Morell (1987); Morell (1989). 
378 T.ex. sammanfattat i Morell (2001). 
379 Naturligtvis omfattar de produkter det här rör sig om inte om hela livsmedelskonsumtionen. 
Fisk tillkommer, men det ger energimässigt ganska lite. Likaså tillkommer stegvis från mitten 
av 1800-talet ökad konsumtion av socker, som däremot betyder en hel del. 
380 Här har som redan nämnts viktsummorna av animalier reducerats med tio procent. Vad gäller 
vegetabilier har samma reduktion skett från nettoskörd till skörd tillgänglig för konsumtion. 
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gen för låg, medan animalieskattningen, som bygger på hans höga kre-
aturstal är orimligt hög. Det är anledningen till att dessa två år kursi-
verats i tabellen. Vi har räknat med Lindes kreatursantal från 1750 
(och något stigande avkastning) avseende 1767 i Uppsala län och 
1770 i Västmanlands län. Därför är möjligen animalieproduktionen 
för högt skattad även avseende dessa två år. 

Om man vill kan man ändå ta tabellerna till intäkt för en stan-
dardhöjning i två steg. Först innebar nyodlingen och ökningen av ve-
getabilieproduktionen att konsumtionsnivåerna tryggades, på basis av 
en starkt spannmåls- (och potatis-) baserad diet. Därefter tilltog pro-
duktionen – och konsumtionen – av dyrare livsmedel. 

Tabellerna överensstämmer med vad som visats i tidigare kapi-
tel, vilket är rimligt eftersom den följer av skattningar där: Fram till 
1860-talet ökade produktionen av vegetabilisk humanföda, i första 
hand brödsäd och potatis. Därefter stagnerade denna produktion. Allt-
mer av markanvändningen inriktades från och med då på animaliepro-
duktion, vilket mycket riktigt ledde till att produktionen av animaliska 
livsmedel ökade kraftigt, mätt i kilokalorier. Samtidigt ökade folk-
mängden kraftigt. Och eftersom effektiviteten i produktionen av liv-
medelskalorier blir avsevärt lägre om man koncentrerar sig på anima-
lieproduktion, så minskade eller åtminstone stagnerade totalprodukt-
ionen av kalorier per capita. 

11.2. Den totala nettoproduktionen  
För att komma fram till jordbrukets totala nettoproduktionsvärde, 
måste till den ovan registrerade livsmedelsproduktionen läggas en del 
animaliska produkter, närmast, ull, talg och hudar, vilket redovisades i 
kapitel 10. Produktionen av spånadsväxter på åkern samt trädgårds-
produktionen bortses som nämnts ifrån. Däremot måste läggas till den 
foderproduktion som inte utnyttjades för animalieproduktion på länets 
produktionsenheter utan såldes som slutprodukter. När det gäller hö 
och vårsädeshalm har redan antagits att tio procent av produktionen 
försåldes och alltså ska läggas till nettoproduktionen. Det träffar natur-
ligtvis inte rätt exakt, men det är rimligt att en ganska liten del av 
denna produktion försåldes. Det var jämfört med spannmål skrym-
mande och per viktenhet billiga varor. Det finns egentligen bara anek-
dotiska bevis att anföra. Enligt en bondedagbok från Medåker, syd-
västra Västmanland, sålde bonden Erik Anderson i byn Tveta från 
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mitten av 1850-talet regelbundet hö, dels till Kopparberg, dels till när-
belägna Arboga. Efter den usla foderskörden 1868, skeppade han be-
tydande mängder halm till Stockholm, eftersom foderpriserna var 
mycket höga då.381 Ett par andra bondedagböcker, från Vittinge, i 
nordöstra Västmanland och Kila i Salatrakten från 1800-talets första 
tre decennier talar bara sporadiskt om höförsäljning. Snarare hade 
dessa bönder foderbrist, för de kompletterade ofta hö- och halmskör-
den, med sjöfodertäkt och med lövtäkt.382 Avgörande blir att försöka 
räkna ut hur mycket av foderskörden som förbrukades inomgårds. 

11.2.1. Spannmålsutfodring till kreaturen 
Att hästarna fick en del havre, kan vi ta för givet, men hur mycket 
spannmål fick korna? I räkenskapsförslaget signerat länsmannen Ek-
blom i Torstuna, östligaste Västmanlands län 1823 räknas med att 
varje ko fick ett och ett halvt lass hö (vilket om det var vinterlass om 
425 kilo alltså motsvarade 560 kilo) och tre ”tjog” halm vilket man 
kan tolka som tre gånger 20 halmkärvar (som kan ha väg typ 17 kilo 
vardera), sammantaget omkring ett ton. Det gav 1,1 ton i hövärde. En 
lärobok i husdjursskötsel från 1920-talet talar om tio kilo hö eller 
halm per ko och dag under de perioder korna inte fick beta (cirka 240 
dagar) i norra Sverige där inga foderrotfrukter gavs.383 Det skulle ge 
1,86 ton i hövärde per ko och år, om vi räknade med att halva 10-kg 
ransonen var halm och resten hö (rimligen var i verkligheten mycket 
större andel hö och fodervärdet alltså högre per ko). Men 1920-talets 
kor fick dessutom kraftfoder av växlande slag, gröpe av havre, vetekli, 
oljekakor, soja, kanske dessutom saftfoder (ensilage, grönfoder) 
drank, melass etc. Variationen i utfodringen var sannolikt under 1800-
talets andra hälft betydande mellan kor på bondgårdar och besätt-
ningar på framstående herrgårdar. Samtida husdjursläror, t.ex. 
Nathorst 1888 vilka med utomordentlig noggrannhet beskrev mer eller 
mindre ideala förhållanden enligt dåtida mått mätt, kan knappast an-
vändas för generaliseringar av hur utfodringen i det stora hela gestal-
tade sig. 

Ekblom nämnde 1823 inget om spannmål till korna, svinen tog 
han inte upp, men han räknade med att arbetshästen fick sex lass hö, 
två tjog halm och en halv tunna säd. Det senare förefaller lite. Enligt 
Henric Nicanders samtidiga redogörelse för Vetenskapsakademien 

                               
381 Morell (2014). 
382 Morell (2015). 
383 Hansson & Nannesson (1922), s. 342–343. 
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gav Tabellkommissionens resultat vid handa att 6,5 procent av brutto-
skörden av spannmål gick åt till utfodring av kreatur.384 Med 1810 års 
bruttoskörd för de två här undersökta länen och uppskattningen av an-
talet kor och hästar, ger det inte mer än 50 kilo per Ne bestående av 
kor och hästar. Det motsvarar ungefär en halv tunna eller om vi räknar 
konsekvent med havre, en tunna.  

En ögonblicksbild ges av sockenrapporterna till Finanskommit-
tén 1858, där det efterfrågades i vilken mån spannmål gavs till kreatu-
ren. Svar från 82 Upplandssocknar där uppgifterna är tydliga har ut-
nyttjats. Genomgående ges havre och blandsäd, dessutom nämns ofta 
att alla eller nästan alla rotfrukter går till kreaturen. Ett par gånger 
nämns råg, en gång nämns korn. Potatis nämns relativt ofta, men inte 
så ofta att man kan räkna på det. Vi kan bortse från de små mängder 
råg och korn som djuren utfodrades med. Totalt fick kreaturen i de 82 
socknarna 68 705 tunnor spannmål. Mängden varierade i de olika 
socknarna och det finns ett tydligt mönster: kreaturen fick mycket lite 
spannmål i norr (där tillgången till ängsmark var mer betydande) mer i 
söder, alla mest i de rena Mälarhäraderna, Trögden, Åsunda, Håbo och 
Bro. 

I bara ett fall, Vallby i Trögden, nämns fördelningen per krea-
tursslag, vilket säkert är en schablon: man ska ha gett två tunnor per 
häst, en tunna per nöt och två tunnor per svin. Att andra nöt än kor 
fick spannmål är nog inte troligt, även om det ibland nämns att det 
rörde sig om utfodring och gödning, vilket ju kan ha inneburit att oxar 
fick säd innan de gick till slakt.  

Från Västmanland har vi data från alla 67 socknar och där gavs 
kreaturen, förutom smärre mängder potatis 81 886 tunnor säd, av detta 
kan 67 000 tunnor beräknas vara havre, eller blandsäd, mest det först-
nämnda. 

I det västmanländska fallet anges likaså en gång, för Bergs 
socken, spannmålsransonerna per enhet av varje kreatursslag. Hästen 
får här tre tunnor säd, kor och ungnöt en tunna och svinen likaså två 
tunnor. Det anges att svinen i Berg, ganska långt västerut normativt 
ska få tre tunnor potatis, men det är felräknat, de fick faktiskt två tun-
nor, vilket stämmer bra med de flesta av de få fall från länet då 
potatisutfodringen nämns. Om vi tänker oss att utfodringen till hästar 
är generell, liksom räknar med två tunnor per svin som i västra Upp-
land så räcker återstoden av den angivet utfodrade spannmålen till 
1,04 tunnor per ko, alltså bra nära normen för i Vallby i Uppsala län. 

                               
384 Nicander (1809). 
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Om det i båda fallen räknas med att all blandsäden gick till krea-
turen och resten av de i Uppsala återstående nästan 70 000 tunnorna 
var havre, så blir det 1858 kvar omkring 9 000 tunnor havre som inte 
gick till korna. Det är omkring 20 procent av de undersökta socknar-
nas samlade havreskörd. Om det antas att bara fem procent av havren 
användes till humanföda, så blir det alltså efter utfodringen en hel del 
kvar att sälja. Men då har vi inte räknat med någon förbrukning för 
svin och hästar, oxar eller ungnöt. Det är tydligt att fodersäden knapp-
ast räckte till den normativa utspisningen i Vallby socken i hela länet. 

I det västmanländska fallet blir det med Bergs normer, trots den 
omfattande utfodringen till hästar och med den utfodringen av kor 
överskott på 61 000 tunnor havre eller 40 procent av nettoskörden av 
havre, sedan mänsklig konsumtion avräknats. Skillnaderna mellan lä-
nen är betydande. Allt talar för att utfodringen framför allt av kor ut-
jämnades mot slutet av seklet: det kan ju också vara så, att med de 
stora havreskördarna i Västmanlands län, förbrukades mer havre där 
än de fem procenten av skörden av människor där. Faktiskt talar redan 
Olof Grau 1754 om påtaglig försäljning av korn- och havregryn från 
Rytterne och Torpa socknar i sydvästra delen av länet.385 

Säkert ändrades mängden spannmål som djuren fick över tiden. 
Här accepteras normerna från de två enskilda socknarna 1858 som 
länsgenomsnitt. De skiljer sig åt bara genom att hästarna i Västman-
land fick tre tunnor, medan Upplandshästarna bara fick två. Det antas 
att tunnan motsvarade 165 liter. En tunna för korna 1858 motsvarade 
alltså 1,65 hl per ko i båda länen. Två tunnor för hästarna i Uppsala 
län innebar 3,3 hl, tre tunnor för de västmanländska hästarna innebar 
4,95 hl. Svinen fick i båda länen 3,3 hl säd. Vi räknar med att inga 
andra djur fick spannmål och att all nettoskörd av blandsäd gick åt till 
utfodringen och resten av utfodringen togs av havren. Vidare räknar vi 
med att fem procent av nettoskörden av havre gick till mänsklig kon-
sumtion. Frågan är då hur mycket havre det fanns kvar att sälja? Vi 
räknar med att korna fick mindre havre vid sekelskiftet 1800 (1808), 
förslagsvis 0,5 tr, alltså 0,82 hl i båda länen. Hästarna fick, antar vi, 
två tunnor (3,3 hl) i båda länen och grisarna en tunna, d.v.s. 1,65 hl. 
Vidare antas att korna 1916 i båda länen fick 15 hl. Det baseras på en 
uppgift från sent 1800-tal vid den uppländska herrgården Krusenberg, 
där korna fick 1,5 kg gröpe per dygn.386 Gröpen var rimligen av havre 
och blandsäd och räknar vi med spill, kan nog två kilo säd per ko och 

                               
385 Grau (1901), ss. 252, 281. 
386 Israelsson (2005), s. 216. 
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dag ha gått åt. Det gör 730 kilo per ko och år och då havren vägde un-
gefär 50 kilo per hl, så blir det i det närmaste 15 hl. För svin och häs-
tar räknar vi med två respektive tre tunnor (3,3 respektive 4,95 hl 
1916). Mellan dessa tre punkter (ca 1800, 1858 och 1916) interpolerar 
vi. På denna basis räknas den antagna förbrukningen ut för några år då 
det finns rimliga siffror på antalet kreatur: 1808, 1825, 1860, 1893 och 
1916 (båda länen), dessutom 1882 och 1906 för Uppsala län samt 
1874, 1881 och 1899 för Västmanlands län. Nio-årsmedeltal för skör-
darna av blandsäd och havre i hl centrerade kring dessa år beräknas. 
Därpå kan vi se om den skattade skörden av fodersäd gentemot den 
skattade förbrukningen gav överskott eller underskott. Resultatet finns 
i tabell 11.4 och 11.5.387 

I Uppsala län blev det med våra antaganden oftast röda siffror, 
alltså foderunderskott. Undantagen är tre, dels 1860 och 1882 då 
blandsädesskördarna växte snabbt, slutligen också 1916. Det är över-
skottet 1882 och underskottet 1906 som sticker ut. Egentligen varierar 
under- och överskotten kring noll.  Vi räknar försiktigtvis med att 
ingen fodersäd såldes från Uppsala län. 

Läget är helt annorlunda i Västmanlands län. Visserligen blir det 
med den föreslagna utfodringen ett påtagligt underskott av fodersäd 
kring 1808. Förmodligen har utfodringen till kreaturen överskattats, 
möjligen är i stället kreatursantalet överskattat. I vilket fall får här räk-
nas med att inget havreöverskott fanns att sälja då. Redan 1825 har 
emellertid både havre- och blandsädesskördarna vuxit så kraftigt att 
ett påtagligt överskott av havre kan säljas. Med gjorda antaganden ut-
gör saluöverskottet nära 90 procent av havreskörden. Runt 80 procent 
håller det sig under återstoden av seklet. Det är möjligt, för att inte 
säga troligt att ökningen av djurutfodringen underskattats. Man måste 
ändå räkna med ett saluöverskott. Det antas att 70 procent av netto-
skörden av havre, från och med 1825, kunde försäljas från länets 
landsbygdsjordbrukare på export utomlands, till länets städer och tä-
torter och till andra destinationer inom landet. 

Därmed blir det möjligt att, för de valda åren räkna fram netto-
produktionen i viktmått av samtliga de nyttigheter det är frågan om. 
För Uppsala läns del består den av hela nettoskörden av vete, råg och 
korn, men bara fem procent av havren (mänsklig inomgårdskonsumt-
ion), ingen blandsäd, hela nettoskörden av ärter och bönor, 90 procent 
av nettoskörden av potatis, tio procent av nettoskörden av hö, allt köt-
tet och all mjölken omräknad till smör, ullen, talgen och hudarna (i 
                               
387 Skördemängderna vicker var ganska små och vi räknar med att detta hela tiden gick åt som 
foder inomgårds. Inte sällan som grönfoder. 
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stycken ”normalhudar”) enligt ovanstående skattningar. 388 För Väst-
manlands län gäller samma, förutom att från och med 1825 räknas 
med 75 procent av havren (fem procent egen humankonsumtion 70 
procent försäljning). 

11.2.2. Jordbrukets nettoproduktion i viktmått 
Nettoproduktionen av jordbruksprodukter i viktmått (stycken avseende 
hudar) framgår av tabellerna 11.6.-11.8. 

11.3. Jordbruksproduktionen i värdetermer 
När det nu tagits fram mått på jordbrukets nettoproduktion i vikttermer, 
kan, med hjälp av priser det totala produktionsvärdet och dess fördel-
ning räknas ut.  

Jämförbara prisuppgifter för ovanstående produkter kan utan 
större problem enkelt tas fram ur litteraturen för de valda åren från och 
med 1750. Vi har företrädesvis hämtat priser från Uppsala län och räk-
nat med samma priser för båda länen. Variationen mellan dem är obe-
tydlig. Priserna redovisas i tabell 11.9. 

Därmed kan värdet av de producerade mängderna av varje pro-
dukt jämföras, på samma sätt som livsmedelsproduktionen tidigare ana-
lyserades i energitermer. Jämfört med tabell 11.1 där bland annat ener-
gin från livsmedelsprodukterna från jordbruket som härrörde från bo-
skapsskötseln sammanräknades, har här ytterligare några saluprodukter 
tillkommit, hö, talg, ull och hudar. Dessutom har avsaluproduktionen 
av havre (som bara gäller Västmanland, tillkommit.  

Det finns nu kvantiteter för en rad år för båda länen, när det gäller 
vegetabilierna är de 9-årsmedelvärden av skördeskattningar, när det 
gäller kreaturen är de baserade på skattningarna som ju bara avsåg vissa 
år. Priserna är hela tiden nioårsmedelsvärden. I det följande har inter-
polerats så att mängduppgifter finns för samma år för båda länen. Åren 
är 1770, 1808, 1825, 1850, 1860, 1874, 1882, 1893, 1899 och 1906. 
1750 och tidigare år tas inte med. Jag anser framför allt att skördeskatt-
ningarna hämtade från Palm och Linde är allt för osäkra. Kreatursskatt-

                               
388 All mjölk omräknas således till smör. Det stämmer naturligtvis inte att all mjölk förvandla-
des till smör, men marknadsvärdet av mjölken är svår att uppskatta på annat sätt. Något rest-
värde för skummjölken räknas inte med heller. Rimligen gick den till kalvar. Å andra sidan är 
smöravkastningen väl tilltagen (fem kilo per 100 kilo mjölk). 
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ningen för 1750 är också rimligen för hög.  En brasklapp gäller kre-
atursavkastningen för 1770 som baseras på Lindes uppgifter, vilka åt-
minstone i Västmanlands fall förefaller mycket höga. 

Med denna tvekan kvar i bakhuvudet kan nu produktmängderna 
vägas samman med hjälp av deras priser. I tabell 11.10, 11.11 och 11.12 
visas för i tur och ordning Uppsala län och Västmanlands län samman-
tagna, Uppsala län respektive Västmanlands län värdet av olika jord-
bruksprodukter i löpande priser, 1770-1906. I tabell 11.13-15 visas 
olika produkters procentuella andel av totalproduktionen de valda åren 
1770-1906. 

Naturligtvis går vågrörelsen som vi såg när vi räknade på de pro-
ducerade livsmedlen i energitermer igen, även när produktionen vägs 
med löpande produktpriser. Att en del animaliska produkter som inte är 
livsmedel (ull, talg och hudar) ingår är praktiskt taget betydelselöst. 
Livsmedlen dominerar, även om det i Västmanland i slutprodukten in-
går en stor mängd havre som exporterades som foder. I värdetermer 
sjönk bidraget från animaliska produkter från slutet av 1700-talet till 
mitten av 1800-talet, för att sedan stiga fram till början av 1900-talet. 
Detta gäller för båda länen sammantaget och vart och ett av länen för 
sig, även om animalieandelen i Uppsala läns fall egentligen bara föll till 
början av 1800-talet, för att sedan vara i stort sett konstant till 1860. Det 
är i varje fall från omkring 1860 som trendbrottet sker och animaliean-
delen stiger kraftigt. 

Det kan konstateras att animaliernas andel av produktionen var 
mycket större i värde än i energitermer. De animaliska kalorierna var 
dyrare än de vegetabiliska. Det kan noteras att smöret/mjölken (som 
undervärderas enär restprodukter vid smörframställning inte värderas) 
hela tiden var den enskilt viktigaste djurprodukten och att rågen, var 
den viktigaste växtprodukten. Värdeandelarna av råg- och kornprodukt-
ionen minskade dock andelsmässigt. I stället växte veteproduktionens, 
ärtproduktionens och potatisproduktionens värdeandelar. 

För att kunna uttrycka produktionsvärdet i fasta priser (volymvär-
den) har vi skapat ett jordbruksproduktionsprisindex, som är samman-
satt av de 16 produkterna som finns med i tabell 11.6. Priserna är de 
som återges i tabell 11.9. Vikterna är de fysiska volymerna av respek-
tive produkt, vid basåret som sattes till 1850 (medelpriset 1846-54). Vi 
har förstås räknat på båda länens volymer sammantaget. Det är alltså 
enklast tänkbara Laspeyreindex. Detta index jämförs i tabell 11.16. med 
det KPI som presenterats av Edvinsson och Söderberg. Det senare har 
räknats om det så att 1850 blir basår (=100) även för detta index.  
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Att JPPI och KPI följs så pass väl åt beror rimligen på att de jord-
bruksprodukter som ingår i JPPI väger tungt även i KPI. 

I tabell 11.17 återges jordbrukets förädlingsvärde i fasta priser i 
Uppsala och Västmanlands län sammantaget under de valda åren 1770-
1906, med JPPI respektive KPI som deflator. Man kan jämföra med 
tabell 11.3. som återger produktionsvolymen av livsmedel mätt i miljo-
ner kalorier. 

Det finns en påtaglig skillnad mellan de båda serierna. Med de-
flatering med JPPI är värdet nästan oförändrat mellan 1770 och 1808, 
medan värdet med deflatering med KPI sjunker påtagligt mellan 1770 
och 1808. Jag tror för det första att värdena för 1770 är något för höga, 
pga. överskattning av animalieproduktionen. För det andra tror jag att 
beräkningen med JPPI återspeglar verkligheten bättre i detta fall, ef-
tersom de fysiska volymerna i ton räknat för alla varor var större 1808 
än de var 1770. Övriga skillnader är egentligen rätt så obetydliga. Mel-
lan varje nedslag går förändringarna åt samma håll vilket index man än 
deflaterar med. 

Vilket index man än använder så är stegringen av förädlingsvär-
det kraftigare 1860-1906 än 1808-1860. Detta framgår tydligt av tabell 
11.18. Resultatet blir detsamma om man delar perioden vid 1850. Det 
är också tydligt av tabell 11.7 att tillväxten är obetydlig före 1825.  De-
las den starka tillväxtperioden 1860-1906 upp vid 1882, så framgår att 
tillväxten är obetydligt starkare 1882-1906 (1,35 procent per år) än 
1860 (eller 1850)-1882 (1,30 procent per år) 

Den genomsnittliga årliga procentuella tillväxttakten av föräd-
lingsvärdet i fasta priser är alltså avsevärt starkare under den senare pe-
rioden än den förra. Om man anser att det är snabb tillväxt som defini-
erar en ”agrar revolution”, så synes det alltså vara under andra hälften 
av 1800-talet vi kan finna denna ”revolution”. Men en årlig tillväxt på 
0,6 procent, som var för handen under första hälften av 1800-talet är 
kanske också i ett långt historiskt perspektiv en kraftig tillväxt? Det har 
vi inte här data för att svara på. Emellertid är förädlingsvärdet praktiskt 
taget oförändrat mellan 1770 (ett möjligen osäkert värde) och 1825. Det 
tyder i alla fall på att det tillväxtmässiga genombrottet äger rum däref-
ter. Å andra sidan är det naturligtvis fullt möjligt, att det är skeenden 
som inleds före 1825 som är bakgrunden till den därefter starka tillväx-
ten. Om vi definierar ”agrar revolution” med skeenden som leder till en 
därefter stegrad tillväxt, som alltså kan sägas vara den därefter inträf-
fade tillväxtens orsak, då skulle vi faktiskt kunna stipulera att den 
agrara revolutionen bör ha ägt rum (eller startat) under perioden före 
1825, oklart hur långt före. Om den ”agrara revolutionen” är en period 



 241

av snabb agrarekonomisk tillväxt, eller är en sådan tillväxts kronolo-
giskt dessförinnan inträffade orsak, ska jag återkomma till i kapitel 16. 

Vi har ju emellertid mer information att dryfta, i tabell 11.19 re-
dovisas förädlingsvärdet (vid deflatering med JPPI) för Uppsala och 
Västmanlands län separat. Vad säger oss denna? 

Av tabell 11.20 framgår att produktionen i reala termer över hela 
perioden 1770-1906 växte avsevärt snabbare i Västmanlands än i Upp-
sala län. Det är inte oväntat, med tanke på vad vi tidigare sett angående 
framför allt åkerarealens tillväxt. Det framgår även att produktionen 
växte mycket snabbare i Uppsala än i Västmanlands län fram till mitten 
av 1800-talet, men att tillväxten därefter var starkare i Västmanlands 
län. Förhållandet lär hänga samman med att tillväxten i animaliepro-
duktionen som ju visats vara den starka tillväxtsektorn vid denna tid, 
var mycket starkare i Västmanlands län. Därtill kommer att, som visats, 
tillväxten av växtproduktionen i Västmanlands län tog verklig fart först 
i och med att stora överskott av havre började produceras. Detta skedde 
från och med halvsekelskiftet, ungefär. Det faktum att tillväxten var 
starkare i slutet av perioden än under dess början gällde även Uppsala 
län. Det mönstret är alltså tydligt. 

Detta kapitel som handlat om produktionsvolymens utveckling i 
de båda länen, ska avslutas med några diagram. Produktionsvolymen 
har ju mätts med två mått. För det första i energitermer och då har det 
enbart gällt agrar livsmedelsproduktionen, för det andra som nettopro-
duktionens förädlingsvärde. Livsmedlen var viktigast i detta fall också, 
men dels spelar som sagt saluproduktionen av havre en ganska stor roll, 
i fallet Västmanlands län, dels tillkommer några olika djurprodukter, 
vars värde i sammanhanget dock är litet: ull, talg och hudar. 

Figur 11.1 visar, för de två länen sammantagna dels det indexe-
rade förädlingsvärdet, dels den indexerade energiproduktionen 1770-
1906. Basåret är 1850. Figur 11.2 visar andelen av produktionen i 
energi- respektive värdetermer, som härrörde från animaliska produk-
ter. 
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Figur 11.1. Produktionsvolym i jordbruket i Uppsala- och Västmanlands län sam-
mantaget 1770-1906. Energi samt förädlingsvärde i fasta priser. Index 1850=100. 

Källa: Tabell 11.3 och 11.18 
 
Utvecklingen av produktionsvolymen är snarlik vare sig man mäter i 
energi- eller värdetermer, vilket den bör vara. Mätningen i energitermer 
innefattar enbart produktionen av humanlivsmedel. Det foder som an-
vänds i den animaliska produktionen ingår naturligtvis inte i någotdera 
fallet (det skulle innebära dubbelräkning). Däremot ingår i värdeberäk-
ningen de stora mängder havre som från och med seklets mitt således 
som foder från de västmanländska jordbrukarna. Detta ingår däremot 
inte i energiberäkningen. I energiberäkningen finns dessutom inte heller 
en del animaliska slutprodukter som inte var livsmedel inräknade: ull, 
talg och hudar.  Att index över produktionen i värdetermer mot slutet 
av perioden stiger snabbare än index över energiproduktionen beror på 
att alltmer av produktionen – i värde, liksom energitermer – härrörde 
från animaliska produkter. En animalisk kalori var helt enkelt dyrare än 
en vegetabilisk, därav den uppkomna skillnaden. Detta belyses tydligt 
av figur 11.2. 
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Figur 11.2. Animalieandel av energiproduktion och förädlingsvärde i Uppsala och 
Västmanlands län sammantaget 1770-1906. Procent. 

Källa: Tabell 11.3 och tabell 11.11 
 
De två kurvorna har samma tendens. Animalieandelen minskar först, 
för att sedan stiga. Nivåerna är emellertid mycket olika vilket återspeg-
lar de animaliska kaloriernas högre pris. Dessutom finns smärre skill-
nader i kurvornas utseende. I energitermer var animalieandelen i stort 
sett oförändrad till 1808. Därpå började den minska i svag men accele-
rerande takt. På 1870-talet uppstår ett häftigt brott och andelen stiger 
sedan perioden ut. Brottet 1874 ser en smula tveksamt drastisk ut, men 
klart är i alla falla att från 1870-talet stiger andelen tydligt.  

De animaliska produkternas andel av produktionsvärdet sjunker i 
avtagande grad från 1770 till 1850 och stiger därefter i ganska jämn 
takt. 

Betraktar vi båda figurerna i ett sammanhang, så står för det första 
– av figur 11.1. – klart att tillväxten var obetydlig fram till 1825 – vi 
kan i praktiken tala om ett stillastående – men att den sedan accelere-
rade successivt så att den i värdetermer ledde till en fördubbling av pro-
duktionsvolymen från 1850 till sekelskiftet. Det är i linje med vad vi 
konstaterat när vi räknat på tillväxttakter. Figur 11.2 ger oss en tolkning 
av förklaringen: från mitten av seklet, något senare i energitermer, sti-
ger animalieandelen drastiskt. I värdetermer sjunker den med sju pro-
cent från 1808 till 1850 (med 26 procent från 1770) för att sedan stiga 
med 56 procent från 1850 till sekelskiftet (1906). Därmed är det tydligt 
att en stora tillväxtboomen under andra hälften av 1800-talet nästan 
helt kan tillskrivas den snabbt växande animaliska produktionen.  
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Detta kan uttryckas ännu tydligare. Figur 11.3. visar för båda lä-
nen sammantaget förädlingsvärdet i fasta priser 1770-1906 uppdelat på 
animaliska och vegetabiliska produkter. 

Här framgår med önskvärd tydlighet att expansionen från 1800-
talets mitt huvudsakligen hänger samman med en stark ökning av ani-
malieproduktionen. Det har tidigare visats att tillväxten var kraftigare i 
Västmanlands län än i Uppsala län. Figurerna 11.4.-5 illustrerar detta 
och visar dessutom hur produktionen utvecklades för de två olika varu-
grupperna i de två länen. 

De två kurvorna har samma tendens. Animalieandelen minskar 
först, för att sedan stiga. Nivåerna är emellertid mycket olika vilket åter-
speglar de animaliska kaloriernas högre pris. Dessutom finns smärre 
skillnader i kurvornas utseende. I energitermer var animalieandelen i 
stort sett oförändrad till 1808. Därpå började den minska i svag men 
accelererande takt. På 1870-talet uppstår ett häftigt brott och andelen 
stiger sedan perioden ut. Brottet 1874 ser en smula tveksamt drastisk ut, 
men klart är i alla falla att från 1870-talet stiger andelen tydligt.  

De animaliska produkternas andel av produktionsvärdet sjunker i 
avtagande grad från 1770 till 1850 och stiger därefter i ganska jämn 
takt. 

Betraktar vi båda figurerna i ett sammanhang, så står för det första 
– av figur 11.1. – klart att tillväxten var obetydlig fram till 1825 – vi 
kan i praktiken tala om ett stillastående – men att den sedan accelere-
rade successivt så att den i värdetermer ledde till en fördubbling av pro-
duktionsvolymen från 1850 till sekelskiftet. Det är i linje med vad vi 
konstaterat när vi räknat på tillväxttakter. Figur 11.2 ger oss en tolkning 
av förklaringen: från mitten av seklet, något senare i energitermer, sti-
ger animalieandelen drastiskt. I värdetermer sjunker den med sju pro-
cent från 1808 till 1850 (med 26 procent från 1770) för att sedan stiga 
med 56 procent från 1850 till sekelskiftet (1906). Därmed är det tydligt 
att en stora tillväxtboomen under andra hälften av 1800-talet nästan 
helt kan tillskrivas den snabbt växande animaliska produktionen.  

Detta kan uttryckas ännu tydligare. Figur 11.3. visar för båda lä-
nen sammantaget förädlingsvärdet i fasta priser 1770-1906 uppdelat på 
animaliska och vegetabiliska produkter. 

Här framgår med önskvärd tydlighet att expansionen från 1800-
talets mitt huvudsakligen hänger samman med en stark ökning av ani-
malieproduktionen. Det har tidigare visats att tillväxten var kraftigare i 
Västmanlands län än i Uppsala län. Figurerna 11.4.-5 illustrerar detta 
och visar dessutom hur produktionen utvecklades för de två olika varu-
grupperna i de två länen. 
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Figur 11.3. Förädlingsvärde för animaliska produkter respektive växtprodukter. Upp-
sala och Västmanlands län. Index 1850=100. 

Källor: Tabell 11.11 och tabell 11.17. 
 
 
Figur 11.4. Förädlingsvärde för animaliska produkter respektive växtprodukter. Upp-
sala län. Index 1850=100. 

Källor: Tabell 11.12 och tabell 11.17. 
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Figur 11.5. Förädlingsvärde för animaliska produkter respektive växtprodukter. Väst-
manlands län. Index 1850=100. 

Källor: Tabell 11.13 och tabell 11.17. 
 
Vi ser att tillväxten av animalieproduktionen är starkare i Västman-
lands än i Uppsala län. I det senare länet tredubblas den animaliska 
produktionen från 1800-talets mitt. I Västmanlands län ökar den med 
350 procent under samma tid. Men relativt sett är skillnaden större på 
växtproduktionens sida. I Uppsala län stagnerar växtproduktionen ef-
ter 1850. I Västmanlands län ökar växtproduktionens reala värde un-
der samma tid med 50 procent. Skillnaden måste utgöras av den bety-
dande avsaluproduktionen av havre som förekom i Västmanlands län 
från och med 1860-talet och som inte hade någon motsvarighet i Upp-
sala län. 

Att det framför allt var animalieproduktionen som ökade efter 
seklets mitt överensstämmer med det faktum att växtproduktionen re-
dan efter några decennier in å 1800-talet, men framförallt efter seklets 
mitt, alltmer inriktades på produktion av kreatursfoder, fodersäd och 
åkerhö. 

11.4. Sammanfattning 
I detta kapitel har ett försök gjorts att mäta den samlande jordbrukspro-
duktionen i de två länen på två sätt. För det första koncentrerades på 
nettoproduktionen av livsmedel. Denna räknades om till kilokalorier. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910

Anim Veg



 247

Från bruttoskördarna drogs utsädet och tio procent spill. Djurfoder räk-
nades inte in alls, eftersom det skulle ha lett till dubbelräkning, slutpro-
dukterna var ju i detta fall animaliska, kött och mjölk. Resultatet visade 
att alltifrån 1630-talet till mitten av 1800-talet växte växtproduktionen 
snabbast. Då ungefär, ägde ett skifte rum och animalieproduktionen 
började växa åtskilligt snabbare, medan växtproduktionen mer eller 
mindre stagnerade. Detta var att vänta med tanke på att vi i tidigare 
kapitel visat att åkeranvändningen från mitten av 1800-talet alltmer in-
riktades på foderproduktion. Förhållandet är känt sedan tidigare pro-
duktionsforskning (Bohman 2010) och från tidigare konsumtionsforsk-
ning (Morell 1989):  Bland livsmedlen ökar först vegetabiliernas, d.v.s. 
spannmålens, och från omkring 1820, potatisens, betydelse. Mot slutet 
av 1800-talet används däremot åkern alltmer för att producera djurfoder 
och alltmer av livsmedelsenergin som jordbruket producerade, kom 
från djurriket.  Matenergiproduktionen per capita av jordbruksbefolk-
ningen i de båda länen räknades ut. Det gjordes inte för att mäta lev-
nadsstandarden, utan mer för att kontrollera om nivåerna blivit nå-
gorlunda rimliga, vilket var fallet. 

För det andra mättes totalproduktionen i värdetermer. Då kom en 
del varor som inte var livsmedel med, men som för länens jordbrukare 
ändå innebar (eventuellt) saluförda slutprodukter. Det gällde dels ull, 
talg och hudar, dels – i det västmanländska fallet – havre. Vi såg ju 
tidigare att foderproduktionen på åkern i Uppsala län förutom av åkerhö 
framför allt kom att utgöras av blandsäd – en varierande mix av korn, 
havre och ibland vicker – medan den huvudsakliga fodersäden i Väst-
manlands län blev havre. Det hade redan konstaterats att havreodlingen 
var mer utbredd i den västligare delen av länet än i den östra, liksom 
mer i den norra delen av länet än i den sydliga. Havreproduktionen i 
Västmanlands län ökade emellertid – liksom samtidigt eller tidigare i 
flera sydligare och västligare län – till nivåer långt utöver länets foder-
behov och en allt större del av havren kom att försäljas utanför länet, 
fram till 1890-talet rimligen till stor del på export. 

 Så togs nettovolymen i fysiska termer (ton) av samtliga produk-
ter (utom hudar som mättes i stycken) fram. Priser på produkterna togs 
fram och ett jordbruksprisindex konstruerades, där värdet av varje års 
produktion uttrycktes i 1850 års priser. En begränsning gjordes till tids-
perioden 1770-1906. För båda länen kunde konstateras att produktions-
värdet i fasta priser var relativt stagnerande mellan 1770 och 1825, 
varpå tillväxten tilltog och rentav blev exponentiell. Den årliga tillväxt-
takten var således avsevärt högre mellan 1860 och 1906 än mellan 1808 
och 1860. Det gällde båda länen, men i synnerhet Västmanlands län. 
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Där steg produktionsvolymen av såväl animalier som växtprodukter 
kraftigt efter 1860. I Uppsala län steg animalieproduktionen, om än inte 
lika kraftigt som i grannlänet. Däremot närmast stagnerade växtpro-
duktionen där, efter seklets mitt. 

Huvudresultaten är alltså: Stark produktionstillväxt i båda länen 
under 1800-talets andra hälft, uppburen framför allt av en starkt väx-
ande animalisk produktion. Tillväxten var starkare i Västmanlands än 
i Uppsala län. 
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12. Produktivitetsutvecklingen 

Nu finns alltså två sammanvägda mått på den totala produktionen: Det 
ena gäller i energitermer och avser endast produktionen av humanlivs-
medel (eller råvaror för livsmedelsförädling). Det andra är i värdeter-
mer och uttrycker jordbrukets förädlingsvärde i fasta priser. Divideras 
dessa serier med serier över insatsen av en produktionsfaktor, så erhålls 
mått på produktiviteten med avseende på denna produktionsfaktor. 

12.1. Arealproduktiviteten 
Hektarskördarna från åkern är bara ett partiellt mått på arealproduktivi-
teten, eftersom annan mark också bidrog till jordbrukets totalprodukt. 
Som framgick av avsnitt 9.1. ovan tenderade hektarskördarna att öka 
för alla åkergrödor i båda länen (med undantag för hektarskördarna av 
potatis som sjönk i Uppsala län under 1800-talets första hälft). Allmänt 
sett steg hektarskördarna mer i Västmanlands län, som hade ett lägre 
utgångsläge än grannlänet. Skillnaderna mellan länen som helheter 
minskade. Det diskuterades även vilka faktorer som kunde tänkas ligga 
bakom de, framför allt mot slutet av seklet, stigande hektarskördarna. 
Vi fastnade för två interrelaterade faktorer. Det var för det första den 
ökade utfodringskapaciteten, som följde på den ökade foderväxtod-
lingen (vall samt havre och blandsäd) på åkern och även tillförsel av 
utifrån kommande foder, såsom oljekakor. Detta ledde till att djuren 
dels blev fler, dels (också på grund av medveten avel) blev större och 
tyngre och totalt sett avkastade mer gödsel. Gödseln togs också möjli-
gen allt bättre till vara. 

Foderväxtodlingen på åkern var en aspekt av det framväxande 
växelbruket. En annan var att man i de alltmer avancerade rotationerna 
av grödor på åkern lade in luftkvävefixerande baljväxter av skilda slag: 
klöver, vicker, ärter etc.  Det var den andra interrelaterade faktorn och 
den innebar att luftkväve bands och mineraliserades i jorden och blev 
tillgänglig näring för andra växter i rotationerna. Den tilltagande vall-
odlingen innebar en spridning av klövern. Riktigt omfattande blev vall-
odlingen först i slutet av seklet då ett mer eller mindre komplett 6-8-
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årigt växelbruk, med treåriga vallar  där vallarealen alltså typisk upp-
gick till 3/7 av åkerarealen – etablerats på de flesta håll i båda länen. 

För att räkna ut den totala arealproduktiviteten behövs ett mått på 
den utnyttjade jordbruksmarken. Åkerarealen, som ägnades stor möda 
åt att skatta räcker inte. Annan mark användes ju också för att åstad-
komma den nyss redovisade produktionen. Framför allt gäller det mark 
som bidrog till foderproduktionen, d.v.s. sådan mark som gav vinterfo-
der och sådan mark som gav bete. Åkern gav, åtminstone i slutet av 
perioden båda delarna. Den gav fodergrödor, inklusive vallhö och val-
larna betades (liksom tidigare eventuellt trädan och stubbåkern). Den 
gav också halmfoder. Men länge kom naturligtvis stor del av vinterfod-
ret från ängen som gav hö och som dessutom betades efter slåtter. 
Löväng eller skog tullades också, i varje fall under bristår på lövfoder. 
Vassväxter och sjöfoder utnyttjades likaså som komplement till höet. 
Dessutom betade djuren på utmarken ”skogen”. Betet kommer bortses 
som nämnts från. Det kunde givetvis vara bristande, men litteraturen 
talar för att vinterfodret var den begränsande faktorn. Ängen och åkern 
har vi grepp om, men hur mycket av fodret kom från utmarken (löv, 
myrslåtter, sjöfoder mm.)? 

Anekdotisk evidens finns att få i bondedagböcker. Pehr Jansson i 
byn Mälby i Vittinge (nordvästra Uppland, dåvarande nordöstra Väst-
manlands län) satt på ett hemman på 1,75 öresland (något mindre än ¼ 
mantal, men ibland arrenderade han mer jord. Han hämtade under peri-
oden 1796-1813 i medeltal elva procent av sitt vinterfoder (omräknat 
till hövärde) från löv och sjöfoder. Det växlade mycket mellan åren. 
Somliga år förlitade han sig helt på hö och halm, men vid missväxter 
avseende hö, som exempelvis 1807 och 1808389 kom över 20 procent av 
hövärdet från löv och sjöfoder.390 Även andra bondedagböcker i närom-
rådet talar om mer eller mindre omfattande och regelbunden lövtäkt. 
Det gäller t.ex. Olof Jansson i Kila (Salatrakten) på 1810- och 1820-
talen och Erik Andersson i Medåker (sydvästra Västmanland) på 1850- 
och 1860-talen.391 Vad särskilt de två äldre dagböckerna vittnar om är 
svårigheter att säkra vinterfodret. Olof och Pehr Jansson redovisar noga 
avkastningen från mängder av olika ängar på in- och utägor. Då är att 
märka att dessa två bönder bodde i områden där uppodlingsgraden inte 
var så särskilt hög och där fodersituationen skulle kunna antas vara 
bättre än på andra håll, men så också möjligheterna till löv- och vass-
täkt. 
                               
389 Utterström (1957, II), s. 438. 
390 Morell manus. 
391 SBD 70; SBD 167. 
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Att räkna in hela byns utmark eller hela landarealen i jordbruks-
marken skulle leda för långt. Att koncentrera sig på ängen och åkern 
innebär egentligen en klar underskattning, men utmarken var trots allt 
sannolikt viktigast som betesresurs. Man bör även ha i åtanke, att skog 
och utmark genom bearbetning gav andra nyttigheter än vi räknat in 
jordbruksproduktionen: ved, virke, tjära jaktprodukter, bär, nötter. Det 
är ännu ett skäl att utesluta dessa markslag. Arealen åker plus äng, blir 
alltså nämnaren i beräkningen av den totala arealproduktiviteten. Åke-
rarealen växte som visats i båda länen på ängens bekostnad. Det innebar 
i sig en intensivare markanvändning. Mer arbete och kapital lades re-
gelbundet på åkern än på ängen. Avkastningen omräknad till värde, 
blev därför högre per hektar på åkern än på ängen och när andelen åker 
av mängden åker plus äng ökade, bör alltså arealproduktiviteten ha 
ökat. Annat vore ett mysterium. 

Den totala jordbruksmarken, definierad som all åker och all äng, 
utgör alltså nämnaren när arealproduktiviteten räknas ut. Den totala are-
alproduktiviteten förutsätter ett sammanvägt mått på hela produktionen 
från hela jordbruksmarken definierad enligt ovan. En sådan möjlig täl-
jare är den producerade mängden skördeenheter, baserade på grödornas 
energiinnehåll. Detta diskuterades i kapitel 9. I tabell 9.9 visades att 
skörden per hektar jordbruksmark (åker+äng) mätt i skördeenheter 
ökade med 79 procent i Uppsala län mellan 1802/06 och 1902/06. I 
Västmanlands län tredubblandes skörden per hektar under samma pe-
riod, vilket alltså främst indikerar en snabbare omvandling av äng till 
åker där. Av figur 9.21 framgick att det var i skedet efter 1850 som 
Västmanlands län drog ifrån. 

Skörden per hektar jordbruksmark mätt i skördeenheter/ha är ett 
rimligt mått på arealproduktiviteten. Här väljer jag dock ett annat som 
utgår från gårdens sätt att utnyttja sina resurser totalt sett, inbegripet 
sättet att använda skörden. Jag mäter totala förädlingsvärdet och en vik-
tig del i det är den animaliska avkastningen som följde av utfodringen 
från de växande foderskördarna. Förädlingsvärdet i fasta priser, divide-
rad med arealen jordbruksmark blir måttet på arealproduktiviteten. 

När det gäller arbetsproduktiviteten, bör ju arbetsmängden vara 
nämnaren i bråket. Man kommer vad arbetsinsatsen gäller– utom reso-
nemangsvis – inte närmare än storleken på länens i jordbruk sysselsatta 
befolkning.392 Den blir alltså nämnare i beräkningen av arbetsprodukti-
viteten. Täljaren är fortfarande förädlingsvärdet i fasta priser. 

                               
392 Wohlin (1909), ss. 45 ff. Det rör sig alltså om ”jordbruksbefolkningen”. Det befolkning som 
ansågs direkt beroende av jordbruk. Här ingår både underåriga och överåriga. 
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Tabell 12.1 ger arealen åker plus äng, den jordbruksaktiva befolk-
ningen, förädlingsvärdet i fasta priser, arealproduktiviteten och arbets-
produktiviteten i värdetermer och indexerat med 1850 som basår. En 
begränsning har gjorts till åren 1770 -1906. 

Från mitten av 1700-talet fram till början av 1800-talet är areal-
produktiviteten, som ovan definierad oförändrad. Samma gäller arbets-
produktiviteten, ja den faller t.o.m. något, men vi misstänker att föräd-
lingsvärdet för 1770 är för högt. Men från 1808 till 1906, d.v.s. i princip 
under hela 1800-talets lopp ökar såväl areal- som arbetsproduktiviteten 
i jordbruket i Uppsala län. Skillnaderna mellan arbets- och arealproduk-
tivetens utveckling är små. Av figur 12.1 framgår att både areal- och 
arbetsproduktivitetens ökningstakt accelererade tydligt från omkring 
1850. 
 
Figur 12.1. Arealproduktivitetens (A) och arbetsproduktivitetens (L) utveckling 
1767-1906. Index, 1850=100. Uppsala och Västmanlands län.  

Källor: Se tabell 12.1. 
 
En blick tillbaka på figur 11.1 som visar utvecklingen av energiprodukt-
ionen i jämförelse med förädlingsvärdet, övertygar om att areal- och 
arbetsproduktivitetens utveckling skulle te sig likadant om kalorierna 
dividerades med areal och antal sysselsatta som när nu förädlingsvärdet 
divideras med dessa storheter.  

Betraktas först arealproduktiviteten, så är resultatet, givet definit-
ionen, helt förväntat. Det företer nästan exakt samma utveckling som 
förädlingsvärdet i sig. Det beror på att arealen jordbruksmark som an-
vändes i princip var oförändrad. Ängar och annan foderproducerande 
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mark som används ganska extensivt förvandlades emellertid genom ny-
odlingen till åker och åkern som bearbetas åtskilligt intensivare, avkas-
tar också mer. Man har i princip hållit en produktionsfaktor (marken) 
konstant, tillskjutit mer av arbetskraft och kapital och förvandlat mar-
ken, gjort ängen till åker. Då ökar markavkastningen. Förändringen av 
hektaravkastningen på åkern i sig är däremot, som tidigare visats, 
ganska marginell. 

Måtten på både på åkerareal och ängsareal och på förädlingsvär-
det är tillräckligt goda för att kunna litas på. Resultatet förefaller i den 
meningen oantastligt.  

Det är också ur teoretisk synvinkel och på basis av tidigare forsk-
ning förväntat att arealproduktiviteten ökar. Den ökningen bygger just 
på intensifiering av markanvändningen och i och med att nyodlingen 
tolkas som en sådan, liksom den sannolikt förbättrade jordbearbet-
ningen och dräneringen och framför allt de mer intensiva växtrotation-
erna och den sannolikt tilltagande gödslingen i slutet av perioden, är det 
följdriktigt att denna produktivitetshöjning försiggår under hela 1800-
talet, liksom att den stegras mot slutet av perioden. Däremot är den to-
tala stagnationen före 1800-talets början kanske lite överraskande. Viss 
nyodling hade rimligen redan kommit i gång. Möjligen finns mätfel här. 
Tveksamheten ligger i så fall i att förädlingsvärdet i sig inte växte alls. 
Rimligast är nog att den animaliska avkastningen kring 1770 är över-
skattad. Att tillväxten i förädlingsvärde och arealproduktivitet var star-
kare under 1800-talet är emellertid helt väntat, med hänsyn tagen till 
tidigare forskning. 

Om ökningen av arealproduktiviteten i huvudsak följer av om-
vandlingen av åker till äng, blir de teorier som tillskrivits Ricardo (att 
marginalavkastningen sjunker vid nyodling p.g.a. allt sämre jord tas i 
bruk) respektive Carey (att det är den mark som var lättast att odla upp 
som togs i bruk först, varför hektaravkastningen inte alls behövde 
sjunka vid nyodling) inaktuella.393 De fokuserar bara på åkermarken, 
medan ängen ju faktiskt var en helt integrerad del av jordbruket och de 
två markslagen bör ses i ett sammanhang. Nyodling innebar intensifie-
ring, i regel inte att jungfruelig, tidigare helt onyttjad mark togs i bruk. 
Som synes av tabell 12.1 förändrades jordbruksmarkens totala omfatt-
ning (åkern+ ängen) ganska obetydligt. Rent matematiskt blir då areal-
produktivitetens stegring nästan lika stark som förädlingsvärdets, vilket 

                               
393 Se resonemanget i avsnitt 9.2. 
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också framgår av tabell 12.1. Även arealproduktiviteten stiger krafti-
gare per år efter 1850 än före. Den årliga tillväxttakten är 0,51 procent 
1808-1850, men 1,23 procent 1850-1906. 

Den systemförändring som nyodlingen faktiskt innebar, var lös-
ningen på det som Carl-Johan Gadd kallade ”nyodlingens dilemma”, att 
uppodling av fodermark för produktion av mer spannmål för human-
produktion innebar obalanser, genom att det gav foder-, dragar- och 
gödselbrist, vilket ytterst kunde återspeglas i sjunkande hektaravkast-
ning.394 Nyodlingen gav foder i och med att den så starkt inriktades på 
havre och den var ett steg på vägen mot ett fullskaligt växelbruk. 

12.2. Arbetsproduktiviteten 
Det kan tyckas besvärligare att tolka det faktum att arbetsproduktivite-
ten verkar stiga lika starkt som arealproduktiviteten. Matematiskt beror 
det på att jordbruksbefolkningen nästan också var av oförändrad storlek 
under undersökningsperioden. Den växte mycket svagare i Västman-
lands – och särskilt – Uppsala län än i riket totalt under perioden i fråga. 
Det framgår av figur 12.2. som jämför utvecklingen av den jordbruks-
idkande befolkningen i riket, Västmanlands och Uppsala län 1750-
1900. 

Mälarlänen var som redan nämnts i kapitel 3 speciella i det avse-
endet att folkökningen som var stark i övriga Sverige under 1800-talets 
första hälft var utomordentligt svag här. Jordbruksbefolkningen till-
växer i ungefär samma takt som i riket från 1750 till 1800, men i de två 
Mälarlänen minskar jordbruksbefolkningen från 1800 till 1830, medan 
den ökar starkt i riket som helhet och fortsätter att så göra ända till 1870-
talet. 1850 har jordbruksbefolkningen sedan sekelskiftet vuxit med 40 
procent, medan den i de två Mälarlänen först då når sekelskiftesnivån. 
Uppsala län är exceptionellt. Där håller sig jordbruksbefolkningen un-
der hela 1800-talet på samma eller lägre nivå än den låg på vid sekel-
skiftet 1800. 
  

                               
394 Gadd (2000), ss. 235-238. Jfr Nyström (1998) och Morell (2013). Problematiken insågs av 
samtida betraktare, t.ex. av Edward Nonnen (1835). Se Nonnen i Morell (2011b), ss. 506-509.                        
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Figur 12.2. Jordbruksbefolkningens utveckling 1751-1900 i Uppsala län, Västman-
lands län och riket. Index 1800 =100. 

Källa: Wohlin (1909) tabell A. 
 
Ofta talas om att det först är arealproduktiviteten som ökar i tidiga faser 
av den agrara revolutionen.395 Som vi såg (avsnitt 3.3) menade t.ex. Lars 
Magnusson att ökningen av jordbruksproduktionen från slutet av 1700-
talet och fram till 1800-talets mitt främst hängde samman med nyod-
lingen, d.v.s. en ökning eller snarare förändring av tillgången till pro-
duktionsfaktorn jord (kopplat i och för sig till kapitalinvesteringar, 
framför allt i redskap och ”landesque capital”, dikning, stenröjning, 
hägnader etc.) samt ett ökat arbetskraftsutbud. Arealproduktivitetens 
ökning berodde alltså delvis på att mer arbetskraft tillfördes jorden. 

Men det fanns under perioden ingen trend åt någondera hållet, vad 
gäller mängden arbetskraft per hektar jordbruksmark. Se tabell 12.2. 
Carl-Johan Gadd har som nämnts visat att den agrara revolutionens ti-
diga tekniska innovationer snarare var jordbesparande och arbetsö-
kande än arbetsbesparande. Detta tycks antyda att förändringarna sna-
rare var ägnade att öka arealproduktiviteten än arbetsproduktiviteten. Å 
andra sidan visar Gadds indexering av den svenska spannmålsprodukt-
ionens, spannmålskonsumtionens och folkmängdens utveckling 1800-
1875 på en kraftig ökning av per capitaproduktionen (och per capita-

                               
395 Broadberry et al (2015) konstaterar egentligen ingen brittisk agrar revolution utan en sedan 
den tidigmoderna periodens början kontinuerligt pågående ökning av arealproduktiviteten. Ar-
betsproduktiviteten ökade även i det brittiska fallet starkt först sent, under 1800-talet. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1750 1760 1770 1780 1790 1800 1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

Uppsala Västmanlands Riket



 256 

konsumtionen från omkring 1805 till 1860 och en från 1830-talet tillta-
gande nettoexport av spannmål.396 Och det är ju känt: Livsmedelsstan-
darden i Sverige ökade under förra hälften av 1800-talet, samtidigt som 
spannmålsexporten inleddes och växte. Om inte den proportion av be-
folkningen som ägnade sig åt jordbruk förändrades då, eller arbetade 
betydligt mer i jordbruket än tidigare, är det svårt att inte tolka detta 
som att arbetsproduktiviteten steg på makronivå även på riksnivå, un-
gefär samtidigt som den verkar göra det i Uppsala och Västmanlands 
län. 

Produktionsökningen, eller åtminstone nyodlingen, var visserli-
gen också mindre här än på de flesta andra håll (se kapitel 3 och 6), men 
den var som visats inte obetydlig och med en minskande jordbruksbe-
folkning, ser det ännu märkligare ut att produktionen kunde växa kraf-
tigt innan hästmekaniseringens slåttermaskiner, skördemaskiner och 
allmänt spridda tröskverk fram emot 1800-talets slut kapade arbetstop-
parna. 

Var verkligen den kraftiga nyodlingen, som i de uppländska och 
västmanländska fallen var mest intensiv från 1840-talet och fram till 
1880-talet, möjlig utan ökad jordbruksbefolkning, utan arbetskraftstill-
skott? Skulle den starkt ökade åkerarealen, som krävde mer arbete per 
hektar än ängen, verkligen inte kräva mer folk? Skulle det verkligen ha 
varit möjligt att från slutet av 1700-talet till 100 år senare ha ökat åke-
rarealen med närmare 200 000 hektar (se tabell 6.1. och 6.2. ovan), inte 
långt ifrån en tredubbling, utan att befolkningen sysselsatt med jordbruk 
växte? Skulle dessa 200 000 ”nya” hektar åker, under icke-mekanise-
rade förhållanden, verkligen ha kunnat brukas med i princip samma ar-
betsstyrka som gick åt innan dessa ”nya” arealer tillkom? Det förefaller 
orimligt. 

Svaret som hävdas av flera författare är att en given jordbruksbe-
folkning kom att tillföra större arbetsmängd till jordbruket än tidigare 
(se ovan avsnitt 3.3). Storleken på den ”jordbruksidkande” befolk-
ningen mäter med all sannolikt inte mängden arbetstimmar nedlagda i 
jordbruket. Vad Nils Wohlin hämtade ur yrkesräkningarna var inte upp-
gifter om enbart personer i yrkesverksam ålder, eller sådana som ”verk-
ligen” arbetade i jordbruket. Det var i stället ”jordbruksbefolkningen”, 
i meningen alla medlemmar i familjer som direkt, eller indirekt åt-
minstone, delvis levde av jordbruk. Här fanns bönder och torpare, fis-
kare och deltidsarbetande hantverkare, lantbruksbefäl och mejeriperso-
nal, ogift tjänstefolk (pigor och drängar) och familjeanställda statare, 

                               
396 Gadd (2000), s. 348. Jfr Gadd (2011), ss. 154-155. 
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kvinnor och män, barn, vuxna och åldringar. Det går att tänka sig att 
proportionen arbetsföra inom denna heterogena grupp ändrades, så att 
fler av dem verkligen på vad som närmade sig full tid, deltog i jord-
bruksarbetet. 

 Enligt Gadd växte mängden arbete per capita, som gick till jord-
bruket, vilket bidrog till att jordbruksproduktionen per capita av jord-
bruksbefolkningen ökade med 40 procent mellan 1806 och 1860, i riket 
taget som helhet. Han menar att de arbetsökande och arealbesparande 
effekterna av nya grödor (potatisen) och redskapen (främst järnplogen) 
innebar att mer arbete per hektar jordbruksmark kunde absorberas i pro-
duktionsprocessen. Fram till 1870 växte efterfrågan på jordbruksarbets-
kraft snabbare än den agrara befolkningen.397 Mångsyssleriet bland jord-
brukarna (som t.ex. infattade hantverk och körslor) minskade. Nyod-
lingsinsatsen och de växande arealerna per gård, liksom det växande 
beroendet av specialtillverkade, snarare än som förut hemmagjorda, 
redskap, bidrog till att förvandla bönderna till mer renodlade jordbru-
kare, medan grupper av obesuttna specialiserade sig på hantverk, trans-
porter, skogsarbete m.m.398 Även den mer storskaliga protoindustrin 
specialiserades.399 Jordbrukarna producerade sedan slutet av 1700-talet 
alltmer för en marknad – en aspekt av den agrara revolutionen – men 
det utvecklades även en marknad där ett växande utbud av mer kvalifi-
cerade insatsvaror för jordbruket tillhandahölls, vars motsvarighet bon-
dehushållen tidigare slöjdat själva, bistådda kanske av en lokal smed. 
Det bör ha inneburit att arbetsåtgången eller snarare arbetstillgången i 
det egentliga jordbruket växte snabbare än jordbruksbefolkningen (eller 
att arbetsåtgången i det uppländska fallet växte, trots att jordbruksbe-
folkningen inte gjorde det). Det är också möjligt att en del av nyod-
lingen som otvivelaktigt krävde extra arbetsinsatser delvis utfördes av 
vandringsarbetare, inte minst värmlänningar som låg bakom skumplöj-
ningsmetoden. På länsnivå ger det utslag i och med att en del av arbets-
krafttillskottet inte tillhörde länets fasta befolkning och inte ingår i näm-
naren med hjälp av vilket arbetsproduktiviteten ovan skattades.400 Hur 
stor roll vandringsarbetet spelade är svårt att uppskatta. 

                               
397 Gadd (2011), s. 157. Jfr Schön (1985); Gadd (1983); Gadd (1998), ss. 201-204. Inte bara 
potatisodlingen utjämnade säsongsvariationen i arbetskraftsbehovet. Det gjorde även koncent-
rationen på mejeridrift mot slutet av 1800-talet. Längre stallningsperioder, intensivare foder-
hantering, större mjölkmängder och mer omfattande beredningsarbete inomgårds innebar i sig 
en över året jämnare arbetsbelastning.  
398 Gadd (2011), ss. 157-158. Jfr Magnusson (1986), ss. 8-9. 
399 Isacson & Magnusson (1987).  
400 Utterström (1957, I), ss. 709-717 
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Sammantaget bör detta resonemang innebära, att arbetsprodukti-
vitetens nivå överskattas i det ovanstående, åtminstone fram till mitten 
av 1800-talet och att per capitaökningen av jordbruksproduktionen 
hängde samman med att de som arbetade i jordbruket arbetade mer in-
tensivt i just jordbruket, än de gjort tidigare. 

Det fanns dock, som redan diskuterats ett inslag i nyodlingen som 
åtminstone per hektar eller per ton skördad gröda tenderade att spara 
arbetskraft. Det är det faktum att den nyodling som innebar stark pro-
duktionstillväxt tog formen av havreodling. Havren såddes på nyplöjd 
(ängs)mark som inte bearbetades mycket vidare, havreåkern gödslades 
lite eller inte alls och kanske fick den skurna havren torka på slag sna-
rare än i torkställningar. Allt detta innebar att arbetsinsatsen som låg 
bakom en skördad mängd havre, sannolikt var lägre än arbetsmängden 
som låg bakom skörden av samma mängd råg.401 

12.3. Den begynnande mekaniseringen 
Jag håller med Carl-Johan Gadd om att de tidigt förbättrade redskapen, 
med järnplogen med välvd vändskiva i förgrunden i första hand funge-
rade arbetsökande och arealbesparande. Att plogen var bearbetnings-
mässigt överlägsen årdret som regerat i Östsverige och att det därmed 
var ett framsteg när den där ersatte årdret framstår som självklart. Plog 
eller årder har varit en perenn fråga i svensk agrarhistoria, men man kan 
argumentera för att årdret ersattes inte bara av plogen utan även av djup-
harven. Det bör påpekas att plogen var specialiserad. Den bröt vall och 
stubbåker, den vände tiltan och gav gödseleffekt när växtdelar myllades 
ner, den gick djupare än årdret. Årdret var mer av ett allroundredskap. 
Det kunde liksom plogen användas till att bryta stubbåkern och bearbeta 
trädan. Det var bättre för att mekaniskt bekämpa ogräs och det kunde 
användas för att mylla ner utsädet, vilket plogen inte gärna dög till. Plo-
gen måste kombineras med någon form av harv och snarare än att plo-
gen ersatte årdret, gjorde plogen och djupharven det. Det är tydligt att 
järnplogen och djupharven (billharven, klösharven, gåsfotaharven) med 
kraftig smitt järnbill var centrala element i den tidiga västsvenska åker-
bruksexpansionen. På samma sätt blev järnplogen och djupharvar vik-
tiga i Östsverige när de väl slog igenom. Som redan visats utifrån tidi-
gare litteratur och en mindre nu utförd bouppteckningsstudie (avsnitt 
5.3) var järnplogen spridd omkring 1820 i det centrala slättområdet lik-
som i skogsbygden i Västmanlands län och i västligaste Uppsala län, 
                               
401 Jfr avsnitt 5.1. ovan. 
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däremot inte i den mest utpräglade uppländska slättbygden. På Upp-
salaslätten kom järnplogen först framåt mitten av seklet. Samma gäller 
djupharven. I Västmanlands län och i västligaste delen av Uppsala län 
förekom den redan omkring 1820, medan den inte framträder i till ex-
empel Vaksala härad nära Uppsala förrän på 1840- och 50-talen.402 

I så måtto som billharven ersatte årdret i exempelvis trädesbear-
betningen så var det trots allt fråga om införande av arbetsbesparande 
teknik. Billharven kan betraktas som ett årder med flera billar. Den 
gjorde i vissa moment samma arbete som årdret, men arbetsbredden var 
större och därmed bearbetades mer yta per tidsenhet än med årdret. Allt 
bredare fabrikstillverkade fjäderharvar och sladdfjäderharvar bakom 
allt större hästanspann innebar också att arbetsproduktiviteten i jordbe-
arbetningen steg. Större hästanspann framställdes under det tidiga 
1900-talet som ett alternativ till traktordrift.403 

Plöjning och harvning drog mycket arbets- och dragkraft, och att 
om möjligt öka arbetsbredden sparade arbetskraft, men det fanns ytter-
ligare moment, framför allt tre, kopplade till åkerbruket där det med nya 
redskap eller maskiner fanns stor potential att spara arbete. Följdriktigt 
sökte man relativt tidigt mekanisera dessa. Det gällde höslåttern, skör-
den och tröskningen.  

Tröskningen var det moment som började mekaniseras först. I 
södra och mellersta Norrland förekom tröskvagnar och tröskvältar som 
drogs av häst i långlogar eller åttkantiga logar alltsedan slutet av 1700-
talet och under tidigt 1800-tal var de allmänna där. De förekom enbart 
mycket sporadiskt i Syd- eller Mellansverige. Däremot började där re-
dan tidigt under 1800-talet enkla tröskverk som drevs av kreatursvand-
ringar att spridas. Från mitten av seklet förekom sporadiskt att dessa 
drevs med ångkraft och kring sekelskiftet var det vanligt på stora gårdar 
att stora dubbelrensande tröskverk drevs med lokomobiler, d.v.s. flytt-
bara ångmaskiner. Därnäst började slåttermaskiner spridas från och 
med 1860-talet. Ungefär samtidigt introducerades hästdragna hjulräfsor 
med vilka det slagna gräset kunde samlas inför hässjning eller stack-
läggning. Slåttermaskinerna kunde också användas till sädesskörd och 
de kunde kompletteras med en skördetillsats, genom vilken det manu-
ellt kunde ses till att den skurna sädes lades av i högar som lättare kunde 
bindas till kärvar. Hopräfsningen sparades därmed in och spillet 
minskades. Något senare började renodlade skördemaskiner importe-
ras. Det gällde till en början så kallade självavläggare med en mekanik 
                               
402 Bouppteckningar från Tuhundra härad, Västmanlands län respektive Vaksala härad, Uppsala 
län. Angående plogens spridning i Västmanlands län och västra Uppland, se avsnitt 5.3 ovan. 
403 Se Nannesson (1923). 
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som automatiskt lade av säden i bindfärdiga högar. 1878 färdigställdes 
de första självbindarna. Det var alltså skördemaskiner med en mekanik 
som automatiskt band ihop de mejade kärvarna. De var ovanliga i Sve-
rige före sekelskiftet 1900 och genombrottet på bred front kom först på 
1920-talet.404  

Ytterligare moment som snart framgångsrikt skulle mekaniseras 
aktualiserades i och med expansionen av den kommersiella mjölkpro-
duktionen från och med 1800-talets sista decennier.  Användbara 
mjölkmaskiner hörde 1900-talet till och de fick ett genombrott först på 
1930-talet.405 Däremot spreds snabbt från 1870-talet separatorer eller 
mjölkskumningsmaskiner. Dels förekom större, ångdrivna separatorer 
på de mejerier som började växa fram, dels fanns små handdrivna som 
användes på små gårdar som antingen levererade grädde eller kärnade 
smör hemma. Riktigt vanliga blev de enligt tillgängliga bouppteck-
ningsstudier först in på 1900-talet.406 

På basis av bouppteckningsstudier har det skapats en uppfattning 
om hur snabbt olika typer av maskiner spreds i olika regioner och på 
olika typer av jordbruk. Data avseende Uppsala och Västmanlands län 
redovisas i tabell 12.3. Där talas om småbruk, med typiskt högst 10 
hektar, mindre bondebruk om ca 10-30 ha, större bondebruk om 30-100 
hektar åker och storjordbruk (herrgårdar”) med minst 100 ha åker.407 

Det är tydligt att slåttermaskinerna i de två länen inte hade någon 
spridning 1860 respektive 1870. Större gårdar, särskilt i Västmanlands 
län hade däremot ofta slåttermaskin från och med 1890-talet. Vid sekel-
skiftet var den i stort sett allmän på bondgårdar. 

När det gäller skördemaskiner finns inga registrerade i boupp-
teckningsmaterialet förrän på 1890-talet då enstaka exemplar, troligen 
avläggare, förekommer på större bondgårdar (även mindre i Västman-
lands län) och på storjordbruk. Vid sekelskiftet är skördemaskiner van-
liga på storjordbruken, däremot inte bland bondebruk. Först vid det la-
get finns specifika bindare och avläggare nämnda.  

Tröskverk var relativt vanliga även på mindre gårdar i Uppsala 
län 1860 och i Västmanlands län 1870 och mycket talar för att säden 
maskintröskades även på gårdar där bouppteckning inte anger att något 
tröskverk fanns. Jordbruket följer nära biologiska och klimatiska rytmer 
och en specifik specialiserad maskin, exempelvis en skördemaskin kan 
                               
404 Översikter av mekaniseringen finns i Moberg (1989); Gadd (2000), ss. 319-326 och Morell 
(2001), ss. 262-294. Angående de norrländska tröskvagnarna och tröskvältarna, se Gadd 
(2000), ss 159-160 och Morell (2013c), ss. 78-84. 
405 Morell (2001); Morell (2009). 
406 Kuuse (1970); Morell (1993). 
407 Se Morell (1993) för definitioner och avgränsningar. 
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användas bara några få dagar per år. Därför måste, som så ofta påpekats, 
gårdsstorleken vara tillräcklig för att maskinen ska få en driftstid som 
gör att den lönar sig att skaffa. Detta talar för maskinsamverkan, att 
flera bönder går samman och tillsammans investerar i en maskin som 
de sedan turas om att använda. När det gäller skördemaskiner infinner 
sig då problemet att alla delägare behöver maskinen under den ganska 
korta optimala skördetiden. Därför delägdes inte skördemaskiner av 
olika slag i så stor utsträckning under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. 
Snarare köpte var bonde en slåttermaskin som kunde användas dels till 
slåttern, dels, med en avläggartillsats, till sädesskörden. Med tröskver-
ket var det annorlunda. Det innebar en relativt stor investering, det spa-
rade mycket arbetstid och det kunde enkelt samägas eftersom trösktiden 
vanligtvis kunde varieras inom ganska vida marginaler. Decennierna 
runt sekelskiftet 1900 bildades därför tusentals små tröskföreningar i 
hela riket: ett antal bönder gick samman och investerade i både 
tröskverk och mobila ångmaskiner som drev dem. De kunde sedan 
också bistå varandra vid tröskningen som trots att den gick fort krävde 
mycket folk som lastade på kärvar, matade tröskan, säckade den trös-
kade säden, skötte ångmaskinen och så vidare. Man kunde även tröska 
åt andra som betalade. Många sådana föreningar överlevde elektrifie-
ringen på 1920- och 1930-talen innan de dukade under definitivt, dels 
p.g.a. att fler bönder kunde skaffa egna tröskor, dels därför att skörde-
tröskan gjorde entré.408 

Av dessa skäl kan man anta att när bouppteckningarna inom ett 
gårdsstorlekssegment visar att uppemot hälften av gårdarna hade 
tröskverk, så tröskade merparten, nästan alla i gårdar, i det storleksseg-
mentet maskinellt. Ångdrift för tröskningen förekommer i materialet 
från 1860- och 1870-talet, men ytterst sparsamt. Från 1890-talet är det 
ganska vanligt, åtminstone på större gårdar. 

Vi kan alltså konstatera att omkring 1850 tröskades redan mer-
parten av säden i de två länen troligen maskinellt. Från 1890-talet var 
slåttern och skörden till stor del mekaniserad, särskilt i Västmanlands 
län. 

Ytterligare två maskiner representeras i tabellen. Det är rensma-
skiner (kastmaskiner, som användes för att rensa tröskad säd) och hack-
elsemaskinerna som användes för att bearbeta halm och blast av skilda 
slag så att de blev en attraktivare foder för djuren. Med de stora dubbel-
rensande tröskverken blev de handdrivna kastmaskinerna överflödiga. 
Rensmaskinerna hade skaplig spridning redan på 1860- och 1870-talen 

                               
408 Morell (2001), ss. 284, 306. 
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även på mindre bondebruk. De gick bra i hand med kreatursdrivna små 
tröskverk. Hackelsemaskinerna spreds på större jordbruk redan från 
1870-talet, senare och i mindre utsträckning på mindre jordbruk. 

Vi har alltså ett någorlunda grepp om när de olika nya teknikerna 
kom i bruk. Det har också gjorts försök att mäta tidsåtgången vid slåtter, 
skörd och tröskning med olika tekniker. Enligt beräkningar baserade på 
uppgifter från maskinprovningar, betingsläroror mm. gick det för skörd 
inkörning. tröskning och rensning av ett ton kärna åt 275 timmar med 
skära, slaga och såll, ca 190 timmar med lie, slaga och såll, drygt 50 
timmar med slåttermaskin med skördetillsats, vandringströskverk och 
kastmaskin och ca 20 timmar med hästbindare och dubbelrensande ång- 
eller eldrivet tröskverk.409 Det var alltså en avgörande förändring när, 
runt mitten av 1800-talet tröskverket blev allmänt och när slåttermaski-
nen några decennier senare blev det. Att arbetsproduktiviteten totalt 
steg kraftigt mot slutet av 1800-talet är uppenbart. 

Ökad arbetsproduktivitet i åkerbruket innebar i princip att större 
arealer kunde bearbetas med given arbetsmängd. Det behövde inte in-
nebära att arbetstiden i åkerbruket minskade. Slåttermaskinen ökade 
drastiskt den vallareal som en given arbetsstyrka kunde slå och bereda 
hö av. Exempelvis Carl-Gustaf Berglinds hushåll i Böle i Skultuna, 
Västmanlands län minskade inte mängden arbetstimmar nedlagda på 
höslåttern och höberedningen när slåttermaskinen togs i bruk. I stället 
odlades mer vall så att mer hö kunde skördas.410 Dessutom tenderade 
man att bereda höet bättre med hässjning än tidigare, vilket innebar att 
kvaliteten på det ökade. Arbetsbesparingen togs således i detta fall ut i 
högre produktion. Man kan fundera om den kolossala ökningen av val-
larealen för höberedning i slutet av 1800-talet hade kunnat tillgodogö-
ras utan slåttermaskinen. Om inte, så var denna mekanisering verkligen 
en integrerad del i ett centralt moment i den agrara revolutionen: den 
tilltagande foderväxtodlingen på åkern. Dessutom kan nog med fog 
hävdas att slåttermaskinen förutsatte den jämna åkervallen. Den ojäm-
nare naturliga ängen var man i de flesta fall även fortsättningsvis hän-
visad till att slå med lie. 

 

                               
409 Myrdal & Morell (1997), s. 164. Beräkningar baserade på uppgifter från Sjöström (1907), s. 
357, Nordenborg (1947), s. 102, Myrdal (1981), ss. 156-158, Moberg (1989), ss. 50-51.  
410 Larsson (1991). 
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13. Ekologiska obalanser 

I det äng- är-åkers-moder-jordbruk som var en realitet i Sverige från 
järnålder till tidigt 1800-tal, transporterades växtnäring och dragkraft 
för åkerbearbetning, via utfodrade djurs magar, från ängen och ut-
marksbetet till åkern som framför allt gav säd för mänsklig konsumt-
ion. Systemet förutsatte en balans mellan foderproducerande marker 
och sädesproducerande. Visserligen fick djuren halm och komplette-
ringar som sjöfoder och löv, men ängen var central.  

Nyodlingen innebar som tydligt visats att ängsarealerna mins-
kade i takt med att åkerarealerna växte. I kapitel 3 anförs kritiskt 
minskade ängsarealer, under den tid innan foderväxtodlingen på åkern 
tog fart, som ett möjligt kriterium på begynnande ekologisk obalans. 
Växande åkerareal innebar att mer gödsel krävdes, medan förmågan 
att hålla djur som gav gödsel minskade. Fallande ängskvot (hektar äng 
per 100 hektar åker) kan alltså vara en indikator på begynnande ekolo-
gisk obalans. Modererande faktorer var att havre som var en foder-
gröda och vars halm och boss var bra foder, odlades på mycket av de 
nya åkrarna, ja innan de ens bokfördes som ”åkrar”.  Havren var en 
förlåtande gröda, som inte förutsatte särskilt mycket gödsel. Den 
andra nya grödan var potatis. Den krävde gödsel, men det var trots 
stark expansion av odlingen frågan om relativt små ytor.  

En andra indikator skulle kunna vara minskande ängsavkastning 
(som skulle bero på att den näring ängen fråntogs inte gavs tillbaka). 
En tredje indikator skulle kunna vara att mängden kreatur (mätt i nöt-
kreatursenheter, Ne) per hektar åker minskade. Det skulle mer allmänt 
innebära att foderkapaciteten var så liten att man fick svårt att upprätt-
hålla rimliga gödsel- (och kanske) dragdjursvolymer. 

I ett sådant läge kunde jordbrukarna överväga att prioritera ut-
fodringen av dragdjur, framför utfodringen av produktionsdjur, fram-
för allt kor, för att säkra dragkraft till åkerbearbetningen. Ytterligare 
en indikator på begynnande obalans skulle därmed kunna vara att an-
talet dragdjur jämfört med antalet produktionsdjur, främst kor, ökade 
mycket. Det kan också, som Göran Ulväng för delar av Uppland (La-
gunda härad) visat vara fallet, leda till att jordbrukarna prioriterade om 
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vad gällde dragdjursvalet. Det skulle ha gått över till fler oxar och 
färre hästar. Oxarna nöjde sig med halm, medan hästar krävde hö. Det 
är intressant eftersom det i så fall är en (tillfällig) mottrend. I långa 
loppet ersatte hästen överallt oxen som dragare där den förekommit.411 

En slutlig indikator skulle vara en tendens till minskad avkast-
ning (hektarskörd eller korntal) på åkern. Dessa indikatorer ska be-
handlas i tur och ordning, men vi får avstå vad det gäller ängsavkast-
ningen eftersom vi inte tagit fram några data för den frågan.  

Att resonemang om att foderbrist utgjorde ett grundläggande 
problem fanns i den samtida lantbrukslitteraturen, har redan kommen-
terats. Likaså har det kommenterats att växelbruket, när det infördes, 
tenderade att lösa detta balansproblem och att en del lantbruksvetare, 
t.ex. Edward Nonnen, på 1830-talet explicit talade för växelbruket av 
just den orsaken. Utom möjligen i Sydsverige, förefaller det regelrätta 
växelbruket ha införts för att foderbehovet ökade. Under hela 1800-ta-
let talade prisrelationerna mellan animalier och vegetabilier för just en 
ökning av animalieproduktionen, vilket alltså förutsatte mer foder. 
Men inte bara införandet av det sedan länge kända rena växelbruket i 
dess moderna form, tycks ha varit en reaktion på foderbrist. Såväl ti-
diga försök med sådd av timotej och klöver, som havreodlingen som 
gav foder såväl i form av kärna som halm kan ha varit det. Förutom att 
havren blev en viktig salugröda, har det ju redan konstaterats at kre-
atursutfodringen med havre ökade starkt i den uppländska och väst-
manländska jordbruket – liksom i det svenska jordbruket över lag – 
under 1800-talets lopp. Även lindbruket (och det norrländska svaljord-
bruket) bör betraktas som en slags reaktion på ökade foderbehov. 
Mest utbrett var lindbruket i bergslagsbygder och runt Falun, där drag-
djursbehovet var mycket stort, men där man också höll många kor. 
Som Grau visade, förekom på 1750-talet lindbruk även i Skultuna, 
som åtminstone till stor del måste betraktas som en slättsocken, och 
Grau närmast klagade på att bönderna i grannsocknen Skerike inte be-
mötte sin betes- och vinterfoderbrist genom att införa lindbruk på 
”bergslagsvis”. 

Även om det regelrätta växelbruket i de här två undersökta länen 
inte infördes på bred front före det sena 1800-talets mejerivaruexpans-
ion, så verkar strategin att öka fodertillgången genom ett slags proto-
växelbruk, lindbruket, innefattande en ängscirkulation med havre, ha 
förelegat ända sedan mitten av 1700-talet. Skattningarna av havreex-
pansionen och tolkningen av utsagorna om hur havre odlades, grundar 

                               
411 Se Morell (2001), s. 248. 
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en försiktig slutsats att lindbruket expanderade som en lösning på fo-
derproblemen i stora delar av framför allt Västmanlands län, från mit-
ten av 1700-talet och hundratalet år framåt, tills det gradvis omvandla-
des till ett sent modernt växelbruk. Härvidlag spelade säkert skiftena 
roll, liksom det ökade foderbehov mejeriexpansionen innebar, men 
kanske spelade även en successivt ökande tillgång till klöver- och ti-
motejfrö in. 

13.1. Relationen äng – åker. Ängsbrist? 
I tabell 3.1, i kapitlet 3 om tidigare forskning, påvisades att ängskvoten, 
alltså mängden äng i förhållande till mängden åker (ha äng per 100 ha 
åker) i flera olika undersökta bygder, socknar, ibland större områden på 
olika håll i riket tenderade att sjunka över tid, från mitten av 1700-talet 
till mitten av 1800-talet. Det var stor skillnad på slättbygd, där ängs-
kvoten ofta var mycket låg och skogsbygd, där den kunde vara mycket 
hög. En låg ängskvot redan på 1700-talet när foderväxtodling knappast 
utvecklats någonstans utom indirekt i de rena lindbruksbygderna, borde 
kunna ha lett till foderbrist, indirekt till gödsel- och till och med dragar-
brist och till att låga andelar produktionsdjur kunde hållas. Det skulle 
kort och gott indikera en åtminstone annalkande systemkris, som til sy-
vende og sist skulle kunna medföra minskad arealavkastning på åkern. 
Motsvarande låga ängskvoter vid mitten av 1800-talet, skulle också 
kunna utgöra en sådan indikation, om inte foderväxtodlingen ens då 
kommit i gång. I form av havreodling hade den emellertid oftast gjort 
det. 

Var det då frågan om brist på ängsmark och därmed foder innan 
växelbruket och foderväxtodlingen tog fart under 1800-talets lopp? För 
det här aktuella undersökningsområdet har visats, att foderväxtodlingen 
– vallodlingen men även havreodlingen – började få någon skönjbar 
omfattning på 1820-talet. Odlingen av åkerhö tog ordentlig fart från 
mitten av seklet (se tabell 8.5. och 8.6. ovan). Väldigt lite äng vid skatt-
ningsnedslaget 1841 skulle således kunna indikera foderproblem, även 
om havren redan då var en del av lösningen. Lite äng på 1860-talet 
kompenserades sannolikt redan gott och väl med växande mängder 
havre och åkerhö. 

Utifrån länsdata, presenterade i tabell 13.1 kan man knappast dra 
särskilt starka slutsatser om ängsbristens betydelse. År 1841 fanns i 
båda länen något större arealer äng än åker. Här behövs disaggregerade 
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uppgifter för skillnaderna inom regionerna bör ha varit stora. För Upp-
sala län har vi sockendata för 1767, häradsdata för 1841 och sockendata 
för 1858 (FK) eller EK 1862. För Västmanlands län finns vissa härads-
data för 1770 och 1813, samt komplett för 1841. Socken- (& härads-) 
data finns för 1858. Eftersom EK är säkrare och ligger nära FK i tid 
används den för Uppsala län. 

I tabell 13.2. presenteras häradsdata för Uppsala län, utvisande 
arealen äng per 100 hektar åker (ängskvoten) i länets härader 1767, 
1841 och 1862.412 

Sex härader i Uppsala län hade redan 1767 klart mindre äng än 
åker. De ligger i paritet med de Östgötasocknar, Ekebyborna och 
Fornåsa som vid ungefär samma tidpunkt hade 80 respektive 58 ha äng 
per 100 ha åker. Samtliga andra områden som är redovisade i tabell 3.1. 
hade högre ängskvot, än de sex häraderna med lägst kvot i Uppsala län. 
Därmed står redan – som väntat – klart att ängstillgången var jämförel-
sevis liten på slätten i Uppsala län. 

1841 hade alla härader i länet utom Rasbo, Örbyhus och Oland 
mindre åker än äng (tabell 13.2.). För Bro härad saknas data detta år. 
1862 hade samtliga härader, utom de två nordliga som genomgående 
haft väldigt mycket ängsmark, mindre äng än åker (tabell 13.2). Sju hä-
rader hade äng motsvarande 40 procent eller mindre av åkerarealen. Vid 
det laget kan dock förutsättas att foderväxtodlingen tagit fart, liksom 
odlingen av både havre och blandsäd. Koncentrerar vi oss på 1841 och 
antar att foderväxtodling på åkern då ännu inte slagit igenom på bred 
front, så förefaller utfodringskapaciteten ha kunnat vara problematisk i 
nio härader, men allra mest i Bälinge, Håbo Trögden och Åsunda.  

Ängsbristen i Uppsala läns slättbygder framstår ännu tydligare 
om vi ser till sockenvärden i tabell 13.3. Av de socknar som i varje 
härad hade lägst ängskvot hade fem mindre än hälften så mycket äng 
som åker redan omkring 1767. Ytterligare tre hade drygt hälften så 
mycket äng som åker. 

Variationsvidden i vissa härader är stor. Medan det redan 1767 
fanns minst åtta socknar med endast ungefär hälften så mycket åker som 
äng fanns i synnerhet i Olands och Örbyhus härader, liksom västerut, 
på gränsen mot Västmanlands län, (Järlåsa) socknar med stora arealer 
äng (och skog) ännu vid mitten av 1800-talet. 

Låt oss så gå över till Västmanlands län. Här finns någorlunda 
kompletta häradsdata endast för skattningen 1841 och för 1858. Se ta-
bell 13.4. där häraderna är ordnade efter mängd äng i förhållande till 
                               
412 Havreplogar på ängsmark är här inte inräknad i åkerarealen, utan i ängsarealen. Det är i alla 
jämförelser i detta kapitel den oreducerade bruttoåkerarealen som gäller.  
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åker (stigande ängsvkot) 1841. Torstuna, Tuhundra, Yttertjurbo, 
Norrbo och Siende med mindre äng än åker är alla övervägande slätt-
bygdshärader i söder och öster. Att de hade föga äng överraskar inte. Så 
inte heller ängens stora omfattning i Gamla Norbergs och Skinnskatte-
bergs bergslager, i det nordliga Våla, Vagnsbro och Övertjurbo. 
Simtuna omfattar västuppländska socknar, av samma art som merparten 
av Torstuna härad, men här finns i norr några med mycket skog, Väs-
terlövsta och Enåker. En mellanställning intar även Snevringe, med 
rena Mälarsocknar som Säby, Kolbäck och Rekarne och skogsbygds-
socknar som Ramnäs och Sura. Åkerbo domineras av slättbygder i när-
heten av Arboga och Köping, men inom häradet finns även skogssock-
nar, t.ex. Bro och Malma.  

1858 hade flertalet härader lägre ängskvot än 1841och fler än ti-
digare hade mindre än 100 ha äng per 100 ha åker. Till de fem som hade 
det 1841 har tillkommit Åkerbo, Snevringe och Simtuna. Även om ord-
ningen justerats lite så finns fortfarande största proportionen äng i 
bergslagerna, samt i Övertjurbo och Våla härader.  

Variationsvidden mellan socknar inom vissa härader är bety-
dande, vilket hänger samman med att flera av häraderna tenderar att ha 
nord-sydlig utsträckning så att de innefattar både skogsbygder (i norr) 
och slättbygder (i söder). Även t ex. Tuhundra och Norrbo som är tyd-
liga slätthärader, hyser socknar (Lillhärad och Fläckebo) med mycket 
skog och därmed potentiellt mycket utmarksäng. I Snevringe hade 
Ramnäs mer än dubbelt så mycket äng som åker, medan ängsaralen bara 
var en femtedel av åkerarealen i Munktorp (länets största socken). I 
Åkerbo hade Medåker ingen äng alls, medan Kungs Barkarö, hade över 
fem gånger så mycket äng som åker. Nu är Kungs Barkarö inte skogs-
bygd, utan en slättbygdssocken vid Mälarens västra ände. Där fanns den 
stora Kungs Barkarö by, som hade omfattande arealer strandäng. Om 
Kungs Barkarö rensas bort blir ängskvoten för Åkerbo härad bara 65. 
Åkerbo hör således tvivelsutan också till gruppen av slätthärader med 
lite naturlig äng. Variationen är stor även i Simtuna och Torstuna och 
Övertjurbo. Så är fallet i Skinnskattebergs bergslag och Våla härad 
också, men där har även socknarna med minst proportion äng, stora 
ängsarealer. 

Tabell 13.5., slutligen, visar hur proportionerna utvecklades från 
1770 via 1813 till 1841. Tyvärr innebar skattningsrestriktionerna att 
vissa härader (avseende 1770 och 1813 och för jämförelsens skull 1841) 
måste slås ihop. Återigen är häraderna eller häradsgrupperna sorterade 
från minst till mest äng per 100 ha åker. 
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Som synes hade enligt skattningen, som naturligtvis är ungefärlig, 
inget av häraderna eller häradsgrupperna mindre äng än åker omkring 
1770. År 1813 gällde detta däremot för slättbygdshäraderna Siende, 
Tuhundra och Yttertjurbo tagna tillsammans, liksom för Snevringe hä-
rad, som hela perioden hade ungefärligen lika mycket åker som äng. 
1841 hade en grupp om sammantaget sex härader på slätten utkristalli-
serats som potentiellt hade ängsbrist (vi vet från tabell 14.4 att detta 
egentligen inte gällde Simtuna. 

Av tabellerna är det tydligt att potentiell brist på ängsfoder var 
vanligare i Uppsala än i Västmanlands län, vilket kunde förväntas. I 
Uppsala län hade sex av tretton härader mindre areal äng än åker redan 
1770. I Västmanlands fall gällde det ingen häradsgrupp (och, vilket ej 
framgår av tabellerna, inte heller något enskilt härad). 1841 när bra data 
finns för båda länen har nio, troligen tio, av tretton härader i Uppsala 
län mindre äng än åker, minst 4 härader har mindre än hälften så mycket 
äng som åker. I Västmanlands län har fem av tretton härader mindre 
äng än åker, men alla har minst hälften så mycket åker som äng. Slutli-
gen hade 1862 i Uppsala län alla härader utom två mindre åker än äng 
och alla utom tre hade mindre än hälften så mycket åker som äng. I 
Västmanlands län hade enligt FK 1858 åtta av tretton härader mindre 
äng än åker, men inget härad hade mindre än hälften så mycket åker 
som äng, även om variationsvidden inom häraderna innebar att det 
fanns socknar även här med mycket lite äng eller ingen äng alls (vilket 
inte registrerades för Uppsala län).  

En försiktig slutsats blir, att åtminstone för många socknar, 
kanske till och med hela härader i Uppsala län, bör ängsbrist och där-
med förknippad foderbrist ha varit påtaglig redan i mitten av 1700-talet 
och än mer så vid 1800-talets början. Ängskvoten var i dessa områden 
i paritet med den lägsta som i tidigare forskning uppmätts i vissa andra 
slättområden, närmast Östgötaslätten. Detta bör rimligen i dessa fall ha 
lett till foderbrist som gjorde anpassningar av kreatursantal och kre-
aturssammansättning nödvändiga. Resultaten antyder tendens mot 
systemkris, vilket foderväxtodlingen rimligen hade löst på 1860-talet. 

Ängs- och foderbrist förekom tvivelsutan även i Västmanlands 
län. I vissa socknar, i de mer utpräglade slätthäraderna Siende, Norrbo, 
Torstuna, Tuhundra, Yttertjurbo, kanske också Åkerbo, bör bristen på 
ängsfoder i början av 1800-talet ha blivit besvärande. Grau som beskri-
ver läget 1754 är väldigt ojämn i sina presentationer av de västman-
ländska socknarna. Att sköta äng och åker på ”bergslagsvis” (lindbruk) 
berömmer han. Han nämner ängs- eller höbrist i Skultuna, Skerike 
(Norrbo härad) samt Torstuna. Till det lägger han för samma socknar 
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betesbrist.413 Flera andra områden hade ju både 1770 och 1841 lägre 
ängskvot än dessa tre socknar, så ängsbristen bör ha förekommit på fler 
håll även i detta län.  

Inte ens skogs- och till synes ängsrika bygder undkom foderbris-
ten. I sin dagbok från 1796-1813 vittnar bonden Pehr Jansson i Mälby 
Vittinge – den i särklass mest ängs- och skogsrika socknen i Torstuna 
härad – om att han 15 av 17 dagboksåren samlade sjöfoder, vass och 
fräken från den närbelägna sjön. Sex av åren idkade han lövtäkt. Han 
registrerade minutiöst årligen hur mycket hö han fick från varje ängs-
stycke. Även bonden Olof Jansson i Öster Tullsta i Kila utanför Sala 
samlade lövfoder vid flera tillfällen under 1820-talet. Omfattande löv-
täkt noteras också från missväxtåren 1867-68 och även 1869 i Erik An-
derssons dagbok från Tveta, Medåker, där det enligt handlingarna till 
Finanskommittén överhuvudtaget inte längre fanns någon äng.414  

Sammanfattningsvis antyder det faktum att samtida betraktare, 
framför allt Olof Grau talade om besvärande ängsbrist i vissa västman-
ländska socknar redan på 1750-talet att ängs- och foderbristen bör ha 
varit utbredd på slättbygden under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Det 
följer av att flera socknar i båda länen, men i synnerhet i Uppsala län, 
hade mycket lägre ängskvoter än de socknar hade som Grau talade om 
rimligen hade. Ängskvoten (ha äng per 100 ha åker) var i uppländska 
slättsocknar i paritet med de lägsta som visats från andra håll i landet. 
Samtidigt fanns norrut i båda länen flera socknar i skogsbygden med 
avsevärda arealer äng, långt in på 1800-talet. Ner mot Mälaren fanns i 
vissa fall betydande strandängar. 

 Det är alltså rimligt att det redan vid mitten av 1700-talet infunnit 
sig en ekologisk obalans på vissa håll, vilken tenderade att förvärras 
med fortsatt nyodling. Det faktum att nyodlingen i slättområdena, under 
den här betraktade perioden tog verklig fart ganska sent, väl efter 1800-
talets mitt skvallrar om att nyodlingen då gick hand i hand med lös-
ningen på problemet: foderväxtodling på åkern. Möjligen var det så, att 
foderbristen hämmade nyodlingen i början av 1800-talet eftersom den 
minskade ängsarealen. Å andra sidan innebar ju nyodlingen i sig just 
ökad fodertillgång genom havrekärna och havrehalm. 
 

                               
413 Grau (1901), ss. 149-150, 168, 336, 345, 451-452. 
414 Vittinge: Jansson (1968). Det hände att Pehr Jansson noterade lövtäkten i runskrift, som han 
behärskade. Så t.ex. 11 september 1804. Kila: SBD 70. Olof noterar ett lass löv 1825 och två 
lass 1826. Medåker: SBD 167. Lövtäkt noteras 23 september 1867 och 6 augusti 1868. Lövfo-
der omtalas också i februari 1869. Det besvärliga foderåret 1868, då höpriserna rusade, sålde 
Erik Andersson över 10 ton halmfoder. som fraktades per båt till Stockholm. 



 270 

13.2. Balansen mellan produktionsdjur och åker 
Mängden kreatur per hektar åker är viktig, eftersom den ger ett hum om 
kapaciteten att gödsla åkern. Minskade denna på ett problematiskt sätt 
så borde man kunna tala om en uppkommande obalans. Sjunkande kvot 
av kreatur per ha åkermark, är inte bara en möjlig direkt krisindikator. 
Det kan som nämnts även tänkas återspegla att jordbrukarna minskade 
mängden kreatur, åtminstone relativt mot åkerarealen, därför att foder-
kapaciteten minskade. Tabell 10.3 och 10.4 ovan gav på länsnivå bland 
annat uppgifter om antalet Ne per hektar besådd åker. Resultatet var 
entydigt. Antalet Ne per ha besådd åkeryta minskade drastiskt från 
1600-talet till 1700-talet och sedan fortsatte sjunka perioden ut. Det 
skulle betyda att gödslingskapaciteten stadigt sjönk perioden igenom. 
Så är det knappast. 

Här finns två problem. Det ena hänger samman med att djurens, 
framför allt kornas, gödselavkastningsförmåga antagligen förändrades 
över tid. Vi har konstaterat att kornas mjölkavkastning ökade kraftigt 
över tid (avsnitt 11.2). Den i det närmaste tredubblades från början av 
1800-talet till 1910-talet. Det hängde samman med att djuren över lag 
blev större, pga. aktivt avelsarbete och därför att de utfodrades bättre. 
Processen var ganska koncentrerad till efter 1850 och innebar helt en-
kelt att en ko eller en Ne år 1900 och år 1800 inte riktigt var jämförbara 
storheter. En större och bättre utfodrad ko bör ha avkastat mycket mer 
gödsel än en under vintern ”svältutfodrad” liten ko.415 Möjligen vore det 
bättre att direkt relatera foderkapaciteten som antagligen är bättre kor-
relerad mot gödselmängden än antalet Ne, mot åkerarealen för att spåra 
obalanser. De ska strax prövas. 

Allt talar i alla fall för att eventuella obalanser avvärjdes från 
1800-talets mitt. Då hade foderodlingen redan tilltagit och snart blev 
mjölken successivt den viktigaste marknadsvaran varvid utfodringen 
revolutionerades med växande givor av kraftfoder, både hemodlad 
havre och blandsäd, och importerade produkter som soja och oljekakor. 
Den intressanta perioden om man letar efter obalanser är i stället närm-
ast ca 1750 till 1840, ungefär. 

Jag fruktar att de skattade kreaturstal från Linde för 1750 som här 
använts för 1760- och 1770-talen är för höga. Lindes och Palms kre-
atursskattningar (för de här aktuella länen, åtminstone) förefaller miss-
tänkt höga även för 1808, men de godtas. Mellan början och mitten av 
                               
415 Det har diskuterats om korna verkligen svältutfodrades på vintern, enligt strategin att hålla 
så många vid liv att man under sommaren kunde utnyttja betet maximalt och utvinna mycket 
mjölk då. Israelsson (2006) har emellertid visats att kor även i goda miljöer tenderade att förlora 
vikt under vintern. 
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1800-talet var korna och nötkreatursenheterna antagligen någorlunda 
jämförbara. För Uppsala läns del kan vi då utifrån tabell 10.3 notera att 
antalet NE per hektar besådd åker halverades mellan 1808 och 1860. I 
Västmanlands län var kreaturstätheten med detta mått mätt år 1860 bara 
en tredjedel av vad den varit 1808 (tabell 10.53). Men här dyker det 
andra problemet med tabellerna 10.3-4 upp. Man kan ana stora skillna-
der mellan olika subregioner. Allt talar för att antalet Ne per hektar var 
avsevärt större i skogsbygden än på den rena slätten. Alltså måste kre-
aturstätheten i mindre regioner, lämpligen härader, studeras. Det räcker 
att göra det mellan 1808 och ca 1860. Perfekta data saknas, men man 
kan utgå från Palms och Lindes uppgifter för 1808 (1805-10) och Fi-
nanskommitténs uppgifter från 1858. Figur 13.1 visar kreaturstätheten 
per härad i de två länen 1808 och 1858 i Ne/Ha. 
 
Figur 13.1. Nötkreatursenheter per hektar åkermark. Uppsala och Västmanlands län, 
1808 och 1858. 

Källor: 1808: Lindes och Palms databas 1810 (SND 0910_005); 1858:  FK 1858, EK 1864. 
Anm: Endast vuxna djur räknas med. Tjurar och oxar 1858 är samredovisade i FK 1858 och 
har för varje socken fördelats som för respektive län 1808 (81 procent oxar, 19 procent tjurar i 
Uppsala län, 71 procent oxar, 29 procent tjurar i Västmanlands län). Åkerarealen i varje socken 
har för 1808 justerats upp med förhållandet mellan föreliggande skattning av länets åkerareal 
och Lindes och Palms åkerskattning för hela länet. För 1858 har i Uppsala läns fall EKs åker-
areal från 1862-64 använts och justerats ned med förhållandet mellan denna och min skattning 
för 1858. För Västmanlands län har åkerarealen i varje socken enligt FK 1858 justerats upp 
enligt förhållandet mellan min länsskattning och länsåkerarealen enligt FK1858. Häraderna har, 
vardera länet för sig, från vänster till höger rankats från mest skogsbygd (lägst uppodlingsgrad) 
till minst skogsbygd (högst uppodlingsgrad). 
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De två bergslagerna i Västmanlands län, Gamla Norbergs och Skinn-
skattebergs bergslag skiljer kring 1808 ut sig från övriga härader i båda 
länen. I dessa bygder hölls mycket kreatur. Annars kan till att börja med 
noteras, att med tre undantag (Rasbo i Uppsala län, Yttertjurbo och 
Tuhundra i Västmanlands län) sjunker kreaturstätheten över tid. Ten-
densen är för båda länen och för båda åren att slättbygdshäraderna (de 
längst till höger i vardera länet) är minst kreaturstäta. Men helt entydig 
är inte bilden. I Uppsala län sticker Bro, Håbo och Bälinge ut som rela-
tivt kreaturstäta 1808 fastän de mest har karaktär av slättbygd. Det se-
nare året 1858, är i Uppsala län Örbyhus, Olands och Rasbo härader 
tydligast mest kreaturstäta, medan skillnaderna mellan övriga härader 
är små. Alla dessa övriga har mellan 0,59 och 0,82 Ne/ha. I Västman-
lands län avviker alltså bergslagerna 1808 med ungefär fem gånger så 
många nötkreatursenheter per ha som övriga härader. I övrigt är det re-
lativt skogstäta härader som har mycket kreatur per ha åker. Lägst är 
siffrorna för de mest utpräglade slätthäraderna Tuhundra, Siende och 
Yttertjurbo i öster och Åkerbo i väster. 1858 sticker bergslagerna inte 
längre ut och skillnaderna är relativt små. Några härader med mycket 
skog (Våla, Skinnskatteberg och Övertjurbo) har över 1 Ne/Ha, alla 
andra har det inte. Medan Västmanlands län 1808 var något mer kre-
aturstätt än Uppsala län blev kreaturstätheten nästan exakt lika, länen 
emellan, 1858. 

Särskilt i Västmanlands län där flera härader som nämnts är lång-
smala med nordsydlig sträckning kan variationsvidden vara mycket stor 
inom ett härad. Flera socknar i t.ex. Snevringe, Tuhundra och Åkerbo 
härader var ren Mälarnära slättbygd, men där fanns också socknar där 
skogen dominerade. Tabell 13.6 visar för år 1858 variationsvidden på 
sockennivå inom alla härader i de två länen.416 De återger dels varje hä-
rads totala (genomsnittliga) Ne/Ha-värde, dels nämns socknen inom hä-
radet med lägst respektive högst Ne/Ha-värde och dessa värden. Vari-
ationen inom socknarna, som också kunde vara högst betydande, måste 
vi här bortse ifrån, då det förutsätter data på bynivå som vi saknar. Där-
emot vore det naturligtvis enkelt att utifrån beskrivningarna till EK av-
göra enskilda byars skogs- eller slättbygdskaraktär. 

Tabell 13.6 visar på större variationsvidd i Uppsala län än i Väst-
manlands län.  Kreaturstätast av alla socknar i undersökningen 1858 är 
Hållnäs vid kusten i Uppsala läns nordöstra hörn i Olands härad, med 

                               
416 För år 1808 tror jag de tillgängliga sockenvärdena för antalet kreatur är för osäkra p.g.a. att 
skattningarna av varje härads kreaturstal baseras på rätt få bouppteckningar per härad och upp-
räkning av kreatur per bonde (oavsett gårdsstorlek) till häradet som helhet. Sockenvärdena 
måste då rimligen baseras på mycket få observationer. Se Linde och Palm (2014), ss. 33-34. 
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3,31 nötkreatursenheter per ha åker. Närmast därefter följer Söderfors i 
norr, i Örbyhus härad, med 3,29 Ne/Ha och Järlåsa i Hagunda i västra 
delen av länet med 1,45 Ne/ha. Lägst kreaturstäthet, bara 0,45 Ne per 
ha åker, har Tillinge i Trögds härad, i sydvästra Uppsala län, följ av ett 
flertal socknar på Uppsalaslätten samt i Norunda med drygt 0,5 Ne per 
ha. I Västmanlands län sticker som redan nämnts inte bergslagerna ut 
längre, även om de har högre kreaturstäthet än genomsnittet. Inte heller 
någon av socknarna i Gamla Norbergs eller Skinnskattebergs bergslag 
har någon anmärkningsvärt hög kreaturstäthet. Högst kreaturstäthet i 
Västmanlands län har i stället det storgodsdominerade Kungs Barkarö 
socken, vid Mälaren i Åkerbo härad i sydväst (2,02 Ne/Ha), följd av 
Harbo och Enåker i nordostliga Våla respektive Simtuna härader. Lägst 
kreaturstäthet har Köpings landsförsamling i Åkerbo härad med 0,5 Ne 
per ha, följt av Norrby i Övertjurbo härad och Kungsåra i Siende härad, 
båda med omkring 0,65 Ne/ha.  

Störst spännvidd mellan mest och minst kreaturstäta socken har i 
Uppsala län Olands, Örbyhus och Hagunda härad, som alla omfattar 
både utpräglade slättbygds- och skogsbygdssocknar. I Västmanlands 
län finns störst spännvidd mellan socknarna i Åkerbo, Tuhundra och 
Simtuna härad, alla tre härader dominerade av slättbygd men med några 
utpräglade skogsbygdssocknar.  

För att sammanfatta är kreaturstätheten lägre på slätten än i skogs-
bygden, vilket var väntat. Den sjunker allmänt sett, vilket alltså innebär 
att djurantalet inte stiger i takt med nyodlingen, vilket skulle kunna gå 
i hand med en ökad svårighet att hålla många djur på godtagbar utfod-
ringsnivå. Möjligen en tendens till obalans, alltså.  

Vi kan runda diskussionen kring problemen med kreaturens stor-
lek och gödselavkastning genom att helt enkelt ställa den skattade fo-
derproduktionen, mätt i skördeenheter mot åkerarealen. Att foderpro-
duktionen totalt sett i skördeenheter ökade under hela 1800-talet och 
gjorde så även i relation till antalet nötkreatursenheter har visats redan 
i tabellerna 10.3-4. Utfodringskapaciteten ökade således, vilket måste 
tolkas som att nyodlingen snarare var positiv för kreatursskötseln än 
tvärtom.417 Figur 13.2 anger alltså utvecklingen i respektive län av fo-
dervolymen per hektar åker. Det gäller här alltså inte kapaciteten att 
föda upp kreatur utan om möjligheterna att bedriva effektivt åkerbruk. 
Jag har indexerat och satt fodervolymen per hektar åker 1802 till 100. 
 

                               
417 Uppgifterna om spannmålsutfodring (och potatisutfodring till kreaturen i FK 1858, respek-
tive spannmålsutfodringen enligt Nicander (1809) talar samma språk.. 
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Figur 13.2. Fodervolym i skördeenheter per ha åker mark i Uppsala och Västman-
lands län 1802-199. Index 1802=100. 

Källor: Åkerarealskattningarna i kapitel 6, skördeskattningarna i kapitel 9. 
 
Vi ser för Västmanlands län ett relativt stillastående mellan index 80 
och 100 från början av 1800-talet fram till omkring 1870. Därefter 
ökar fodervolymen per Ha till omkring index 140 kring sekelskiftet 
1900. I Uppsala län ser vi ett tydligt successivt fall i fodervolymen per 
ha från index 100 vid periodens början till omkring 50 ungefär 1880. 
Därefter stiger fodervolymerna per hektar åter uppemot index 100 vid 
periodens slut. En försiktig slutsats är att fodersituationen i relation till 
åkerarealen blev alltmer ansträngd i Uppsala län fram emot slutet av 
1800-talet, men att den sedan, till följd av foderväxtodlingen förbättra-
des mot slutet av perioden. I Västmanlands läns fall, ser vi inget fall 
under den första hälften av 1800-talet, däremot, även här en förbätt-
ring mot periodens slut. De exakta nivåerna intresserar oss inte så 
mycket eftersom det egentligen tillkom en hel del utmarksfoder, fram-
för allt från utängar i början av processen, kanske särskilt i det mer 
skogrika Västmanlands län (som i början i absoluta tal har lägre fo-
dervolym per ha än Uppsala län) samt importerat kraftfoder mot slutet 
av perioden. Men därmed blir också slutsatserna vaga. Om det nu var 
så att gödslingskapaciteten inte följde med åkerutvidgningen i början 
av 1800-talet, bör man ha i åtanke att växtfördelningen förändrades, så 
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att större del av åkern upptogs av grödor som krävde mindre gödsel, 
alltså i första hand havre. 

13.3. Dragdjur, produktionsdjur och val av dragdjur 
Bristande fodertillgång från ängsmark innebar att man antingen var 
tvungen att utfodra djuren med avkastning från åkern – vilket man åt-
minstone senare gjorde – eller att man nödgades skära ner på djurhåll-
ningen, vilket ovan visats gälla för slättbygderna i de båda länen. Om 
det gällde att hålla åkerproduktionen uppe kunde man också disponera 
om fodret och prioritera dragdjuren som förutom att ge gödsel användes 
till den nödvändiga bearbetningen av åkern. Man kunde som nämnts 
också förändra kompositionen av dragdjur genom att öka antalet oxar i 
förhållande till antalet hästar. Sådana förändringar kan förväntas. Li-
kaså är det förväntat att antalet kor per hektar åker minskade under 
denna nyodlingsintensiva period. Man kan också anta att antalet drag-
djur i förhållande till kor var högre i slättbygderna än i skogsbygderna, 
att andelen oxar av dragdjuren var större där och antalet kor per hektar 
lägre. Svaren ges i tabell 13.7 där häraderna i de båda länen ordnats 
efter de med lägst till de med högst åkerandel av landarealen, d.v.s. från 
hög grad av skogsbygd till slättbygd. Nedslagen är som förut 1808 och 
1858. 

Tabellen visar på en ganska diversifierad utveckling. I Uppsala 
län ökade från 1808 till 1858 antalet dragdjur per ko med 73 procent, 
från 45 till 78 dragdjur per 100 kor. I Västmanlands län var utveckl-
ingen den omvända: antalet dragdjur per 100 kor minskade med knappt 
20 procent från 71 till 58. I Uppsala län ökade antalet dragdjur per 100 
kor i samtliga härader, i Västmanlands län sjönk den i alla härader utom 
i Gamla Norbergs Bergslag, Övertjurbo, Torstuna och Simtuna härader 
där den var oförändrad eller ökade svagt. I Uppsala län sticker Örbyhus 
härad och två Mälarhärader, Bro och Håbo ut med hög dragdjurspro-
portion 1808. Till 1858 ökade dragdjurstätheten påtagligast i Ullerå-
kers, Norunda, Åsunda och Lagunda härader och dessa sticker ut med 
höga värden. I Västmanlands län var dragdjurstätheten tydligt högst i 
slättbygdshäraderna, Åkerbo, Norrbo, Yttertjurbo och i synnerhet 
Tuhundra och Siende. Antalet dragdjur per 100 kor var i dessa fem hä-
rader ungefär dubbelt så stort som i alla andra härader i de två länen. 
Gamla Norbergs och Skinnskattebergs bergslager hade också mycket 
dragdjur 1808, men även många kor vilket yttrade sig i höga tal avse-
ende Ne/ha (se figur 13.1 ovan). 1858 var allt mycket utjämnat, även 
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om Siende och Yttertjurbo samt Skinnskatteberg sticker ut med jämfö-
relsevis höga värden. Men dessa höga värden motsvarar ungefär ge-
nomsnittet i Uppsala län. Till synes har man i Uppsala län, men inte i 
Västmanlands län, anpassat sig till en minskad fodertillgång.  

Det är möjligt att det återspeglar att fodertillgången blev alltmer 
ansträngd i Uppsala län, medan så inte var fallet i Västmanlands län. 
Data om foderkapaciteten per Ne i tabellerna 10.3-4. tyder dock snarast 
på att foderkapaciteten ökade i båda länen, men från en mycket lägre 
nivå i Västmanlands län, och att den från och med 1860 var ganska lika 
i de två länen 

Vad gäller kompositionen av dragdjuren på oxar och hästar fram-
går att andelen oxar vid båda tidsnedslagen var ungefär dubbelt så stor 
i Västmanlands län som i Uppsala län. Andelen oxar växte med några 
undantag överallt i båda länen. I Uppsala län var undantagen framför 
allt Trögds härad, men även Bro och Bälinge och Åsunda härad, där 
oxarna år 1808 var väldigt många jämfört med länet i övrigt, men där 
de minskar kraftigt till 1858. Detta senare år, 1858, hör fortfarande Bro 
och Åsunda, men nu också Ulleråkers härad, till de oxtätaste.  

I Västmanlands län är oxarna vanligast i slättbygdshärader som 
når Mälarstranden. Det finns en tendens att de är vanligare ju längre 
västerut man går. I skogsbygdshäraderna och framför allt i blandbygds-
härader längst österut, vilka till stor del hör till landskapet Uppland är 
och förblir oxarna ovanliga. Antalet oxar per 100 hästar sjunker i Våla 
och Vagnsbro härader och stiger i alla andra, i absoluta tal kraftigast i 
Siende och Åkerbo. I det senare häradet gick det 1858 två oxar på varje 
häst och samma gällde nästan Siende. Den geografiska fördelningen är 
stabil.  

Det verkar således som att man på de flesta håll ekonomiserade 
med fodertillgången genom att öka andelen oxar i dragdjursstyrkan. Det 
är också tydligt att oxen används betydligt mer i slätt- än i skogsbygden. 
Det senare har nog dock mindre med fodertillgången än med hästens 
vidare användningsområde (framför allt vid körslor) att göra. 

Antalet kor per hektar åkermark sjönk i båda länen mellan 1808 
och 1858. I Uppsala län var antalet kor per hektar mycket jämnt 1808. 
Endast skogsbygdshäraderna Örbyhus och Olands samt i viss mån Bro 
och Håbo stack ut med måttligt högre värden, annars låg talen mellan 
0,37 och 0,42 kor per hektar. Till 1858, sjönk antalet kor per hektar 
påtagligt utom i Rasbo där den ökade och i Mälarhäradet Trögd, där 
minskningen var liten. Bortsett från Örbyhus, Oland och Rasbo där an-
delen kor var hög fanns nu mellan 0,19 och 0,32 kor per hektar i alla 
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härader. I Västmanlands län var bilden mer splittrad. 1808 hade Bergs-
lagerna och det skogiga Våla härad över tre kor per hektar, en siffra så 
hög så man kan tveka om källorna tolkats korrekt när databaserna sam-
manställdes. Även Övertjurbo, också med mycket skogsbygd, var kotätt 
med över 1,3 kor per hektar. Torstuna och Vagnsbro härader har 0,9 kor 
per hektar. I övrigt fanns mellan 0,27 och 0,75 kor per ha. Lägst var 
antalet kor per ha i Mälarhäraderna. Till 1858 sjönk kotätheten överallt 
utom just i de utpräglade slätthäraderna närmast Mälaren, där den tvär-
tom ökade något. Resultatet var, att antalet kor per hektar var ganska 
lika i hela länet, runt länssiffran 0,45 kor per hektar, liksom 1808 på-
tagligt högre än i Uppsala län. 

Synbarligen innebar nyodlingen, som utan tvivel var starkare i 
skogsbygdshäraderna, att åkerbruket relativt ökade i betydelse på bo-
skapsskötselns bekostnad. I slättbygderna där detta sedan länge var ett 
faktum ökade åtminstone antalet kor väl i takt med nyodlingen. 

Den sammantagna bilden är inte fantastiskt tydlig. Att slättbyg-
den höll större proportion dragare/ ko än skogsbygd, och färre kor per 
hektar behöver ju inte innebära kris. Möjligen tyder det faktum att an-
talet dragdjur/ko ökade i Uppsala län på en tilltagande obalans. Samma 
gäller tendensen att öka andelen oxar bland dragdjuren. Att oxarna var 
vanligare i Västmanlands län än i Uppsala län torde ha haft andra, 
kanske kulturella, orsaker som jag inte försöker spåra här.418 Den tillta-
gande användningen av oxar var i vilket fall högst temporär. På 1910-
talet fanns i Uppsala län runt 3 600 oxar, en per var hundrade häst. I 
Västmanlands län fanns fortfarande fem för var hundrade häst. Flertalet 
fanns i den sydvästliga slättbygden, flest i Åkerbo härad, där det fanns 
närmare 400 oxar kvar, ungefär 13 för var hundrade häst. Oxarna hade 
spelat ut sin roll som dragdjur. Antalet kor per hektar åker var lägre i 
slättbygden än i skogsbygderna, men medan kotätheten sjönk i skogs-
bygden tenderade den att öka på slätten. Det skedde alltså en utjämning. 

13.4. Sjunkande avkastning från åkern? 
Som framgick av skattningen av hektarskördarna i kapitel 9, kan vi av-
skriva något större fall i avkastningen på åkern, men ökningen är för de 
flesta grödor mest markant under det andra halvseklet av 1800-talet. 
Dessförinnan är det lite fram och tillbaka. Det sker en markant nedgång 

                               
418 Kanske utgjorde de väst-västmanländska orterna mellanstationer på de oxdrifter som sedan 
gammalt förekom från Småland och Västergötland mot Bergslagen och Falun där oxar behöv-
des för kött och till hud för repslageri. Se Myrdal & Söderberg (1991), ss. 440-469. 
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till sent 1810-tal och till 1840-talet med ökningar dessemellan och där-
efter. Dessa nedgångar och återhämtningarna mellan och efter dem kan 
dock knytas till väderrelaterade missväxter som var frekventa under 
1810- talet och 1840-talet. Det finns ingen trendmässig nedgång utöver 
de som är relaterade till dessa kluster av dåliga skördeår. 

Vi har inga data på länsnivå som säkert visar på hektarskördar 
eller korntal för sent 1700-tal. Hellstenius länsvisa skördesiffror är av 
osäker proveniens, de har en lucka mellan 1800 och 1916 och de visar 
ingen tendens till att skördetalen var högre under sent 1700-tal än de 
var från och med 1817. Dessutom är jämförelsen av skördetal över lång 
tid vansklig, såvida de inte direkt går tillbaka på korntal, vilket inte fö-
refaller säkert.419 Edvinsson (2009) som skapar ett svenskt skördeindex 
som innefattar vår period använder visserligen både korntal och kvan-
titativa skördeomdömen, som borde vara relaterade till hektarskördar, 
men inte heller han redovisar data som skulle tyda på sjunkande hektar-
avkastning från säg 1750 till 1850. 

Från 1802-20 finns i kyrkoarkivens s.k. präststatistik korntalsupp-
gifter sockenvis, vilka vi för hektarskördediagrammen i kapitel 9 sam-
manvägt till länstal. I länsmansarkiven (under kronofogdearkiven) finns 
stundom korntal bevarade sockenvis fram till 1870-talet då korntal kan 
deduceras fram utifrån Hushållningssällskapens berättelser i BiSOS. Vi 
har inte systematiskt genomsökt dessa, utom vad gäller Torstuna 
socken, i nordöstra Västmanlands län (och nordvästra Uppland). Korn-
talen och därmed indirekt hektarskördarna av råg och havre i Torstuna 
framgår av figur 13.3. 

                               
419 Hellstenius (1871); Brolin (1954), ss. 430-435. 
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Figur 13.3. Korntal för höstråg och havre, Torstuna socken 1802-1911. 

Källor: Länsmannen i Torstuna länsmansdistrikt, Kronofogden i Salbergs fögderi. HSB, Bi-
SOS N Västmanlands län 1865-1911. 
 

Här liksom i länet är avkastningen stabil fram till 1870-talet då den bör-
jar öka. Någon trendmässig nedgång i början av perioden kan inte skön-
jas. Men hektarskördarna i sig bidrog inte till stigande arealprodukti-
vitet förrän under 1800-talets sista kvartssekel, ungefär. 

13.5. Sammanfattning 
Det finns inga starka indicier på att någon ekologisk kris var påtaglig i 
något av länen under perioden ca 1770-1860. Dock var arealen foder-
producerande mark (äng) i relation till åkermarken låg på slättbygden, 
särskilt i Uppsala, men även i Västmanlands län. Ängskvoten sjönk 
också över tid, innan foderväxtodlingen på åkern kom riktigt i gång. 
Kreatursantalet, mätt i nötkreatursenheter per hektar åkermark var som 
väntat lägre på slätten än i skogsbygden. I skogsbygden sjönk det under 
loppet av första hälften av 1800-talet, på slättbygden hölls det däremot 
i huvudsak uppe.  

Andelen dragdjur i kreaturspopulationerna var som väntat högre 
på slätten och möjligen är det faktum att andelen dragdjur ökade i Upp-
sala län ett tecken på tilltagande obalans. I flertalet fall ökade antalet 
oxar i relation till antalet hästar. Det förefaller vara en tydlig anpassning 
till brist på höfoder, eftersom oxarna lättare nöjer sig med halm. Extra 
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tydligt är det, eftersom den långsiktiga och slutliga trenden var att ox-
arna försvann, en process som i det närmaste var avslutad på 1910-talet. 
Antalet kor per hektar var större i skogsbygdområdena än på slätten, 
men detta tenderade att jämnas ut, eftersom antalet kor per hektar ökade 
på slätten och minskade i skogsbygden. Slutligen fanns inga skönjbara 
tendenser till fallande hektaravkastning på åkern. Avkastningen var sta-
bil under förra hälften av 1800-talet och steg under den andra. 
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14. Ett perspektivskifte: aktörerna 

Den här framställningen har varit genomgående strukturell. Läsaren har 
inte sett mycket av de aktörer som genomförde nyodlingen, införde väx-
elbruket och utfodrade korna allt bättre så de avkastade mer. Att fram-
ställningen hållits så strukturell beror på att strukturella frågor som 
ställts, krävt strukturell analys och strukturella svar. Men låt oss nu, till-
fälligt åtminstone, vända på perspektivet och se till vad några bönder 
under perioden faktiskt gjorde och hur de beskrev vad de gjorde. 

Utvikningen tjänar dessutom ett syfte, nämligen att skönja om 
bönderna var rationella aktörer. Vårt antagande har hela tiden varit att 
så är fallet. Det strukturella utfallet, ”den agrara revolutionen” är ju ur 
ett sätt att betrakta saken summan av en mängd individers handlingar. 
Individers handlingar kan ha pekat åt olika håll, lett eller ”bidragit” i 
olika riktningar, men om en samhällsprocess är entydig på det struktu-
rella planet, t.ex. att nyodlingen är omfattande, eller havreodlingen 
ökar, betyder det att många rationella individer handlat på åtminstone 
likartat sätt. De bör ha varit influerade av skeenden och förhållanden, 
som de, många av dem, tolkade på liknande sätt och som de svarade på, 
genom handlingar de trodde skulle gynna dem. Visserligen finns starka, 
mer enhetliga krafter representerande ”staten” eller dess ”lantbruksad-
ministration”, eller en informerad vetenskapligt orienterad kulturell elit, 
som i någon mån kan ha styrt processen. Stadgan om laga skifte 1827, 
liksom de olika storskiftesstadgorna och enskiftesstadgorna liksom den 
nya hägnadsförordningen av 1857 är utan tvekan påbjudande ”uppi-
från” kommande regler syftande till att få mängder av individer att 
handla på någorlunda specifika sätt, därför att ”man” ansåg att det vore 
fördelaktigt för ”nationen”. Men aktörernas handlingar, baserade på de-
ras val var ändå nödvändiga.  

Det blir inte fråga om att ur någon aktörsgestalts ögon skildra hela 
perioden. Det kommer inte heller att bli fråga om någon omfattande 
analys av bönders självreflektion över sin föränderliga situation.420 I 
stället ska jag trycka av några mikrohistoriska snapshots, inblickar i hur 
några bondehushåll tacklade sin tillvaro och sina problem under några 
                               
420 Se för en sådan fokusering Liljewall 1995. Jfr Flygare (2009) och Flygare (2012). 
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kortare perioder. Jag anknyter till den strukturella problematik som 
boken hittills fokuserat på. 

En sådan här möjlighet ges av några av de bondedagböcker från 
perioden och området som sparats. Jag tar upp tre och jag behandlar 
dem kronologiskt. Några av personerna och dagböckerna har redan fö-
rekommit flera gånger i fotnoter ovan, där deras handlingar fått rollen 
av anekdotiska ”belägg” för vissa företeelser. 

14.1. Vittingedagboken 
Den första dagboken skrevs av Pehr Jansson, född 1781 i den lilla byn 
Mälby i Vittinge, som ligger tre mil öster om Sala. Pehr började sin 
dagbok 1795. Från 1798, fem år innan Pehr tog över gården efter sin far 
och sju år innan han gifte sig med Christina Persdotter från Enåker, som 
ligger en socken bort, är den regelbunden. Den slutar 1814.421 

Mälby bestod av två jordbokshemman om vardera 8 öresland. Ett 
av dessa var kronojord och brukades under Vittinge prästgård. Det 
andra hemmanet var skattejord och delat på ett antal hemmansbruk, av 
vilka den gård som Pehr Jansson innehade omfattade 1,75 öresland, så-
ledes drygt en tiondel av hela byn. Vid tiden för storskiftet, 1773 fanns 
i byn knappt 39 hektar åker, tomter och kålgårdar och den hemmansdel 
Pehr senare kom att inneha höll cirka fyra hektar åkermark.422 Enligt 
Pehrs egen beskrivning av Mälby från 1806, som bygger på storskiftes-
kartan, omfattade byn då 40,9 hektar åkermark, varav cirka 4,5 hektar 
åker hörde till Pehrs gård. Det var en liten gård, inte bara i jämförelse 
med de andra vi strax ska betrakta, utan överhuvudtaget, beträffande 
mellansvenska slättbygdsförhållanden.423 Pehrs åkrar var uppdelade i 
åtta separata tegar, därtill kom andelar i byns oskiftade ängar som upp-
skattades ge 27 sommarlass hö (cirka sex ton). Ytterligare ängsmarker 
fanns i skogen. Skogsallmänningen mätte 129 hektar och det fanns även 
en sjö, som gav en del fisk.424 1812 delades en av ängarna upp och pri-
vatiserades. Pehr fick då 25 kappland odlingsmark och 1 tunnland, 3 

                               
421 Pehr Jansson återupptog skrivandet senare men då handlade det om husbygge på den nya 
gård han skaffade i grannbyn Nässelsta 1821. Pehr Jansson, En vittingebondes dagboksanteck-
ningar 1795–1830 med inledning och kommentarer utgivna av August Isaacsson (Vittinge 
1968). Dagboken citeras Pehr Jansson, (1968), inledningen citeras Isaacsson (1968). 
422 Storskiftesakt för Mälby, Vittinge 1773, 19–VIT–45. Historiska kartor, Lantmäteriet. 
423  Se avsnitt 6.5. ovan enligt vilket ett genomsnittligt hemmansbruk i Västmanlands län i bör-
jan av 1800-talet var cirka sju hektar. Se även hemmansbruken i den solskiftade byn Östra 
Nederlösa, refererad i Gadd (2000), s. 121. 
424 Refererad i Isaacsson (1968). 
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kappland äng.425 Uppodlingen av äng till åker var långsam i byn, som 
vid laga skiftet 1843 höll ca 47 hektar åker.426 1909 då ekonomiska kar-
tan fastställdes hade Mälbys åkerareal vuxit ytterligare något på ängens 
bekostnad, till 58,2 hektar.427 

Tillfälligtvis skaffade Pehrs hushåll mer jord. År 1798 köpte Pe-
hrs far och tre andra bönder den växande grödan, inräknat ängshöet av 
en Ian Olsson i grannbyn Säby. I maj 1806 köpte Pehr den växande 
grödan från Lars Person i byn Grimle och samma månad arrenderade 
han på två år en tredjedels lott om 1 öresland, 4 penningland av ett hem-
mansbruk (Maja Lisa Erssons systerdel i arvet efter sin far) i hembyn 
Mälby. Genom arrendet ökade han tillfälligt sin areal med tre hektar 
och sin årligt besådda areal med 1,5 hektar, till 3,75 hektar. Han för-
sökte även köpa en hemmansdel i Säby, men det föll på släktingars 
bördsrättsanspråk.428 

Pehr odlade främst korn, råg och blandsäd. Havre såddes ibland, 
liksom bönor. Rovor, ärter, lin och hampa såddes alltid och Pehr rap-
porterade regelbundet om humleskörden. Potatis förekommer regelbun-
det i dagboken från och med år 1806. När Pehr dog 1831 ägde och bru-
kade han en lite större gård (1 öresland 13,5 penningland, 7,4 hektar 
åker) i grannbyn Nässelsta som han köpt 1821 (hans yngre bror Anders 
tog över fädernegården). Bouppteckningen från Nässelsta där han dog 
knall och fall 1831 listar två hästar, sju kor, en kviga, två kalvar, tio får, 
åtta lamm, två vuxna grisar och tre kultingar. Antagligen hade Pehr un-
der Mälbytiden husdjur i ungefär samma proportioner, men något färre. 
Enligt dagboken sålde han sporadiskt livdjur, men inget kött eller 
smör.429 

Med en besådd areal om 2,25 hektar och standardnormen två tun-
nor utsäde per hektar, såddes alltså 4,5 tunnor säd årligen. Ett normalt, 
möjligen lågt korntal, fem, gav 22,5 tunnor. Efter avdrag för utsäde (4,5 
tunnor) och med ett hushåll som inklusive barn och åldringar räknade 
6sex till sju personer som i genomsnitt förbrukade två tunnor var, räckte 
det möjligen till ett mycket beskedligt säljbart överskott, sedan skat-
terna var betalda.430 Men Pehr sålde inte spannmål, han köpte. Varje år 
reste han runt ”inåt landet” till socknar i västra Uppland och köpte säd, 

                               
425 Storskiftesakt för Mälby, Vittinge 1812, 19–VIT–74, Historiska kartor Lantmäteriet. 
426 Laga skiftesakt för Mälby, Vittinge 1843, 19–VIT–92, Historiska kartor Lantmäteriet. 
427 Beskrifning till Konceptkartan öfver Torstuna härad. Upprättad i Rikets allmänna kartverk 
år 1914. 
428 Jansson (1968), örestalet från Storskiftesakt för Mälby, Vittinge 1773. 
429 Pehr Jansson (1968). Bouppteckning efter Pehr Jansson 1831, Torstuna häradsrätt, FII:24, 
ULA. 
430 Genomsnittlig spannmålskonsumtion per capita enligt FK 1858, vol. 15, ÄK, RA. 
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mest korn, av bönderna, en tunna här, en tunna där. I genomsnitt köpte 
han nio tunnor per år. Han brände sprit av sitt köpta och skördade spann-
målsöverskott och sålde i minut i hemsocknen (vilket var förbjudet, en 
smula pikant eftersom Pehr faktiskt blev nämndeman) och i parti till 
kunder i Stockholm och Uppsala, dit han ibland for. Eftersom Pehr hade 
fri ved och alternativkostnaden för hans arbetskraft under vinter var låg, 
bör destilleringen ha varit en god affär.431 

Pehr tog på sig en rad publika uppdrag. Han var skriv- och räkne-
kunnig och förestod en tid spannmålsmagasinet i Vittinge.432 Han upp-
rättade i ett flertal fall bouppteckningar, och var ofta auktionsutropare. 
Från 1810 var han nämndeman i Torstuna häradsrätt. Att han flyttade 
från Mälby, kan hänga samman med att han satsade hårt på en förlo-
rande aspirant till kyrkoherdeposten i Vittinge. Antagligen blev det be-
svärligt att bo granne med en person som han motarbetat.433 

14.2. Kiladagboken 
Den andre dagboksförfattaren, Olof Jansson, bodde i Öster Tullsta by i 
Kila socken strax väster om Sala. Kila låg på vägen till Falun med kop-
pargruvan, från den viktiga Mälarstaden Västerås. Rakt västerut låg de 
centrala delarna av Västmanländska Bergslagen. Olof var född 1777, 
Han tog över faderns skattehemman när han 1806 gifte sig med Anna 
Mårtensdotter från Enåker, några socknar bort. Dagboken startar 1798 
och slutar 1837, den är regelbunden från 1819.434 

I Öster Tullsta fanns tre jordebokshemman, uppdelade i  nio till 
tio hemmansbruk. Ett hemman om sex öresland var frälse och dispone-
rades av en militär med boställe i grannbyn Tyskebo. Detta frälsehem-
man var utarrenderat i två delar, i alla fall år 1819. De två andra hem-
manen, Sörgården och Norrgården, var av skattenatur. De höll vardera 
12 respektive 17,5 öresland och var båda delade på fyra hemmansdelar, 
till lika hemmansbruk med skilda ägare och brukare. Ett av dessa hem-
mansbruk, på den större Norrgården, hörde till Olof, som disponerade 

                               
431 Pehr Jansson (1968), Isaacsson (1968). Hushållsstorlek efter Husförhörslängd Vittinge för-
samling 1804-10, Vittinge Kyrkoarkiv AI 4 a-b, ULA.  
432 Pehr Jansson behärskade även runskrift och känsliga detaljer i dagboken författade han med 
runor.  
433 Pehr Jansson (1968). 
434 Olof Janssons dagbok, (SBD) 70, NMA. Husförhörslängd Kila församling1803–10, Kila 
Kyrkoarkiv, AI:8, ULA, Olof Jansson och hans dagbok presenteras kortfattat i Birger Lindberg 
(1966). 
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4,375 öresland, motsvarande 12,3 procent av byns samlade markresur-
ser. Byn hade två stora åkergärden, som vid storskiftet 1784 vardera 
omfattade cirka 30 hektar. Olofs far innehade cirka åtta hektar åker (ef-
ter storskiftet uppdelad på 14 skilda tegar). Han hade också rätt att an-
vända odelade lindor inom åkergärdena i proportion till örestalet. Äng 
och skog förblev odelad 1784, men större delen av skogsmarken och 
ängen delades och privatiserades i särskilda storskiftesakter 1818 re-
spektive 1819. Av utmarken förblev 170 hektar, inklusive beten, ode-
lade och användes även fortsättningsvis kollektivt. 137 hektar äng pri-
vatiserades och av detta fick Olof 15,7 hektar. Möjligen fanns ytterli-
gare slåttermarker på utmarken och dessutom kom hö från lindor i åker-
gärdena.435  

I Öster Tullsta var nyodlingen mycket omfattande mellan stor-
skiftet 1784 då byn höll 64 hektar åker och laga skiftet som fastställdes 
först 1866, då det fanns 132 hektar. Även på Olofs hemmansdel för-
dubblades åkerarealen. Före omfördelningen vid laga skiftet innehade 
Olofs dotter, då redan änka, cirka 16 hektar åker och 10 hektar äng. Det 
är troligt att en stor del av nyodlingen ägde rum under 1800-talet första 
decennier då den stimulerades av spannmålspriserna, lika troligt är att 
en hel del nyodling ägde runt 1850. Fördelningen av ängsmarken 1819 
ger en ledtråd. Om man bara räknar den ängsmark som då privatisera-
des, cirka 137 hektar och antar att all uppodling fram till laga skiftet 
utgjordes av till åker förvandlad äng, så går det att räkna ut byns åker-
areal 1819. 1866 fanns bara cirka 83 hektar äng kvar i byn, 54 hektar 
hade alltså försvunnit, det vill säga blivit åker. Det innebär att åkerare-
alen i byn år 1819 var cirka 54 hektar mindre än 1866, alltså omkring 
78 hektar. Räknas med samma nyodling mellan 1784 och 1819 som 
detta implicerar, även för Olofs hemmansdel, så skulle den 1819 ha hål-
lit cirka 9,6 hektar åker. Fram till 1914 då häradsekonomiska kartan 
fastställdes hade i hela byn ytterligare drygt 100 hektar åker tillkommit 
i byn. All äng och en del avrösningsjord hade plöjts upp.436 

Det finns som redan nämnts en notis i Olof Janssons dagbok om 
nyodling. Sent i juli 1827 lät han “värmlänningar” (ofta förekommande 
som plöjande nyodlare) plöja upp ”Kihlgrens äng”, som han tidigare 

                               
435 Storskiftesakter för Öster Tullsta, Kila, 1784, 1818, 1819, 19–KIL–45, 19–KIL–75, 19–
KIL–80, Historiska kartor, Lantmäteriet. 
436 Storskiftesakter för Öster Tullsta, Kila 1784 (19-Kil-45) och 1819 (19-Kil-80); Laga skif-
tesakt för Öster Tullsta, Kila 1866 (19-Kil-131), Historiska kartor, Lantmäteriet; Beskrifning 
till konceptkartan (Häradsekonomiska kartan) öfver Övfver–Tjurbo härad och Sala stad. Upp-
rättad i Rikets allmänna kartverk 1914. Nyodlingen i Kila socken tog överhuvudtaget snabbt 
fart i samband med laga skiftet. Jfr Bengt Almgren, ” Bebyggelse och odling”, i Kila socken, I: 
Bygd och folk (Västerås 1966), s. 154. 
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nyttjat för höskörd. De betalades med 30 riksdaler. Enligt markegångs-
taxornas dagsverkspriser räckte detta till 22 mandagar med två hästar.437 
Olofs åkerareal fortsatte således sakta att växa. Överslagsvis kan räknas 
med tio hektar för 1820- och 1830-talen. Med hälften besått bör utsädet 
ha blivit runt tio tunnor och avkastningen runt 50 tunnor, kanske lite 
mer. Till detta bör ha kommit potatis och ärter från trädan. Med avdrag 
för utsädet (tio tunnor) och med en hushållsförbrukning av tio personer 
i varierande ålder, uppskattad till ca 20 tunnor, måste det funnits ett 
betydande överskott att sälja.438 

Bouppteckningarna efter Olofs hustru Anna från mars 1843 och 
från Olof själv i september samma år avslöjar att paret hade en fordran 
på köpesumman för grödan på en jordlott i Sala som de sålt. Anna och 
Olof hade också bouppteckningar registrerade i rådhusrätten i Sala, ef-
tersom de ägde mark där. Vid tiden för Annas bouppteckning i Sala 
hade de en hel och två halva gruvjordlotter i Sala värderade till 4000 
riksdaler. I lotterna ingick 2,66 hektar ängsmark, men inget nämns om 
åker.439 

Olof hade rimligen kreatur i vanlig proportion till sitt markinne-
hav. Bouppteckningarna efter Anna och Olof vittnar inte om detta ef-
tersom de lämnat ifrån sig gårdsdriften några år innan de dog, men gran-
nen Anders Andersson som var aktiv till sin tidiga död 1843 och bru-
kade en lika stor gård i samma by efterlämnade en bouppteckning som 
listade tre vuxna hästar och ett föl, åtta kor, fyra ungnöt, fyra kalvar, nio 
grisar och 3 kultingar.440 Det är rimligt att Olof hade liknande kreaturs-
stock. 

Olof sålde regelbundet spannmål och för perioden 1820–1837 no-
teras försäljningsvolymerna regelbundet, med undantag för 1828. (Det 
finns en lucka i dagboken från augusti 1827 till mars 1828, men ef-
tersom praktiskt taget all spannmålsförsäljning skedde på vårvintern, är 
det bara 1828 års försäljning som missas). Det mesta säden slädforades 
på vinterföret till Falun, dit det var ungefär 105 kilometer. En del såldes 
på olika håll i Bergslagen. Obetydliga mängder såldes i hemsocknen. 
Det var råg, korn och blandsäd som såldes. Kvantiteterna anges bara i 
lass, men det kan uppskattas att Olof sålde ungefär 12 tunnor per år i 
genomsnitt. Vid några tillfällen sålde han livdjur, enstaka gånger hö. 

                               
437 Olof Janssons dagbok 28/7 1827, SBD 70, NMA. Jörberg (1972), s. 612. 
438 Genomsnittlig per capitaförbrukning enligt FK 1858 vol. 15, ÄK, RA 
439 Bouppteckningar efter Anna Mårtensdotter 1843 och Olof Jansson 1843, Övertjurbo härads-
rätt, FII: 22, samt Sala rådhusrätt FII:30, ULA. 
440 Bouppteckning efter Anders Andersson, Öster Tullsta, Kila 1843, Övertjurbo häradsrätt, 
FII:22, ULA.  
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Han sålde även ved i Västerås och Sala. Tillfälligtvis köpte han spann-
mål, oftare halm, som användes som foder, Olofs markresurser och 
jordbruksproduktion var avsevärt större än Pehrs och spannmålsförsälj-
ningen var hans viktigaste källa till penninginkomster.441 

14.3. Medåkersdagboken 
Erik Andersson föddes 1831 och han började skriva sin dagbok när han 
var tjugo år. Han bodde då fortfarande med sin mor, som just blivit 
änka, och ett par syskon på en gård om 3/8 mantal i byn Sör Tveta i 
Himmeta i sydvästra delen av länet. Då ägde och brukade familjen re-
dan en hemmansdel om ¼ mantal i Väster Tveta, som låg på andra sidan 
sockengränsen, i Medåker. Erik gifte sig med Brita Catharina (Cajsa) 
från Torp, en annan by i Himmeta, och Erik och Cajsa satte upp sitt 
hushåll i Väster Tveta i Medåker 1853. Andra tog över hemmansdelen 
i Sör Tveta. I mitten av 1860-talet överförde Cajsas far hälften av sitt 
hemman i byn Torp, ¼ mantal, till henne och Erik. Slutligen, 1867, 
köpte paret åter ett hemman av samma storlek i Sör Tveta. Tvetabyarna 
och Torp genomgick laga skifte 1849-53. Enligt uppmätningarna då 
höll Eriks och Cajsas hemmansdelar sammantaget 15 hektar åker och 
17 hektar äng/odlingsmark. Enligt Hushållningssällskapets statistik 
hade all äng i Medåker redan 1865 förvandlats till åker, så det är troligt 
att de tre hemmansdelarna då höll ungefär 32 hektar åker.442 I och med 
att laga skifte var genomfört fanns inget ”open field” kvar och egentli-
gen inte heller något formellt samarbete mellan byborna i Tveta. Att 
döma av de utsådda mängderna säd enligt dagboken användes fortfa-
rande upp till 1870-talet ungefär hälften av arealen till vall (eller/och 
träda). Det förekommer också transaktioner av gräsfrö, som Eriks hus-
håll både odlade för egen del och sålde.  

Jag har gjort två nedslag. Det är 1851-52 då arbetslivet på Sör 
Tveta belyses ur den då 20-årige Eriks perspektiv. Erik eller delar av 
det hushåll han tillhörde reste mycket och en stor mängd disparata små 

                               
441 SBD 70. 
442 Erik Anderssons dagbok 1951-1871, SBD 167, NMA; Husförhörslängder 1834-49 and 
1850-60 (Himmeta kyrkoarkiv), 1855-60 och 1866-75 (Medåkers kyrkoarkiv) ULA; Man-
talslängd Kungsörs fögderi 1866, ULA; Historiska kartor, Lantmäteriet, akterna 19-HIM-37, 
19-HIM-36, 19-MED-70. Det saknas data över växtföljden på gården, men jordbruksstatistiken 
för Medåkers socken visar att tvåsädet var i upplösning och att växelbruk med en del foderväxt-
odling tilltog (HSB, BiSOS N Jordbruk och boskapsskötsel, 1865, Västmanlands län). Som 
visas nämner dagboken odling av klöver och timotej och tröskning av gräsfrö även för avsalu.  
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transaktioner dokumenteras i dagboken. 1852 rör mycket byggnadsar-
bete på Väster Tveta dit Erik snart ska flytta. En mängd resor kan emel-
lertid knytas till försäljning (av varor av egen avel, uppköpta varor eller 
kommissionsvaror) och till uppköp av varor för senare försäljning. 
Dessutom nämns en rad kommersiella transaktioner som sker utan 
koppling till resor, liksom ett stort antal rena arbetsresor kopplade till 
jordbruksarbetet. 

Det andra nedslaget omfattar åren 1864-71 Vid denna tid omfat-
tade familjen förutom Erik och Cajsa två söner som närmade sig fullt 
arbetsför ålder 1870, fyra yngre söner och två yngre döttrar. Två pigor, 
sällan med namn nämnda i dagboken, arbetade och underhölls vid går-
den, liksom en dräng. Normalt stannade pigorna och drängarna bara 1-
2 år. Fyra drängar förekom under åren ofta i dagboken: Carl Selin, 
”Fredrik”, Carl Hagelin och ”Oskar”. Ytterligare en dräng, Anders Lun-
dqvist hade gift sig och skaffat ett litet torp. Han arbetade regelbundet 
åt gården, liksom en annan torpare, ”Per”.443 Det finns ingen riktig led-
ning kring hur mycket djur av skilda slag hushållet höll på 1860-talet. 
Eftersom Erik levde till 1908 ger bouppteckningarna ingen aktuell bild. 
Bouppteckningen efter Eriks far, 1850, klarlägger däremot läget på 3/8 
mantal Sör-Tveta när Erik verkade där som ung och den ger antagligen 
proportionerna. Där fanns två vuxna hästar, sex oxar, sju kor, fem ung-
nöt och kalvar, sju tackor med 10 lamm. Dessutom fyra vuxna svin och 
åtta kultingar. Man höll några få gäss och höns. Allt tyder på att åker-
bruket och spannmålen var det viktiga, medan djurprodukterna mest bör 
ha utnyttjats för hushållets egen konsumtion. De många oxarna var ty-
piskt för Åkerbo härad, där socknarna låg. 

Eriks familj använde på 1860-talet dessa sina resurser till att ut-
veckla en diversifierad marknadsorienterad gård, med fokus på spann-
mål. På 1850-talet hade Erik själv, med någon dräng framför allt tagit 
råg i kommission och levererat till gruvorten Kopparberg i Bergslagen, 
en dagsresa norrut. I retur körde han järn till Arboga, På 1860-talet sål-
des framför allt gårdens egen produktion. Marknadskanalen för havre 
hade öppnats och hushållet sålde stora mängder havre liksom en del råg 
till det närbelägna Arboga. En del halm och hö men föga spannmål le-
vererades till Bergslagen. Erik, Cajsa eller någon annan hushållsmed-
lem åkte vanligen en gång i veckan till Arboga (en dagstur) eller till 
marknaden i Köping som låg lika nära. De köpte hushållsvaror och 
sålde klöver- och timotejfrö från egen odling, ved, smör, lite kalv- och 

                               
443 Husförhörslängd, Medåkers kyrkoarkiv, ULA, 1866-75. 
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nötkött, någon levande gris eller nötkreatur, men det var tillfälligheter 
och små mängder. Spannmålen var den viktigaste saluvaran.444 

14.4. Spannmålsskördarnas växlingar och följderna 
därav 
I Pehr Janssons dagbok finns regelbundna uppgifter om spannmåls-
skörden. Genomsnittlig skörd på de 2,25 sådda hektaren var för hela 
perioden 28 tunnor spannmål, ungefär 12,3 tr per hektar. Om spannmål-
stunnan vägde runt 100 kg ger det alltså en hektarskörd om 12,3 dt 
spannmål. Det förefaller mycket. Den genomsnittliga hektaravkast-
ningen i riket under 1860-talet har angetts till omkring 12 deciton, vid 
sekelskiftet 1900 låg det kring 15 deciton.445 Totalskörden varierade de 
år från 1795 till 1813 som arrendejord inte tillkom mellan 20 och 34 
tunnor. Skördeväxlingarna var således omfattande, variationskoeffici-
enten var 17,9 procent. Pehrs skördeväxlingar samvarierade med sock-
nens korntal såsom det redovisas i präststatistiken för Vittinge från 
1802 till 1820. Rågskörden slog fel 1798, 1808 och 1811, Blandsä-
desskörden slog fel 1798, 1804 och 1813. 1798 var det svåraste året 
med en rågskörd om bara sex tunnor och total skörd om 20 tunnor. Det 
är dock den ymniga skörden av blandsäd 1806 (25 tunnor) som sticker 
ut. Om spannmålen från arrenderad areal 1806 medräknas, fick Pehr 
detta år en blandsädesskörd om 34 tunnor. Även 1807 kom ett kraftigt 
tillskott från den arrenderade arealen. Oftast följde de svaga skördarna 
på torka, men 1808 förstördes rågskörden av mycket regnande i augusti.  

Hushållet hade små marginaler och Pehr och hans far agerade som 
nämnts på jordmarknaden för att öka de disponibla skördarna. Detta kan 
inte ses som reaktion på akuta problem, eftersom köp- och arrendebe-
slut måste ha tagits innan tecken fanns på felslagen skörd och grödkö-
paren eller arrendatorn stod för skörderisken. I akut uppkomna lägen 
köpte hushållet spannmål för konsumtion/utsäde. År 1798 köptes 10,5 
tunnor råg, vilket nämns i samband med en notering från rågtröskningen 
i september. Smärre mängder råg köptes andra år. 

Olof Johanssons spannmålsskördar i Kila, var avsevärt större. To-
tala hektarskördarna låg liksom Pehrs på 12 tr.  Rågskördarna varierade 
runt 20 tunnor. Kornskördarna som i början, kring sekelskiftet 1800, 
kunde ligga på över 70 tr växlade kraftigt och viker under 1820- och 

                               
444 SBD 167. 
445 Se Morell, Gadd & Myrdal (2011), s. 294. 
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1830-talen, vilket tyder på att utsädet minskade. Skörden av blandsäd 
växte. 

Olof Janssons totalskördar varierade under år med befintliga upp-
gifter mellan 50 och 112 tunnor. De var jämförelsevis låga 1825, 1828, 
1829, 1831, 1833 och 1837. För flera kända krisår – 1798, 1812, 1826 
– saknas uppgifter.446 Skördesiffrorna samvarierar inte påtagligt med 
sockenkorntalen, även om det kan vara talande att uppgifter saknas för 
de svaga skördeåren 1798 och 1812. För de år uppgifter finns var vari-
ationen större än hos Pehr, variationskoefficienten var 21 procent. Olofs 
hushåll hade vida marginaler och även om det är osannolikt att man 
lagrade några mängder spannmål mellan skördeåren, var även de svaga 
skördar som noteras här så pass goda att reproduktionen var ohotad. 
Möjligen kom hushållet under press under något av de saknade åren 
1798, 1808/09 och 1811/12 samt några år i slutet av 1820-talet.  

För att maximera spannmålsinkomsterna försökte även Olof öka 
sina besådda arealer. Gruvjordlotterna som Anna och han köpte gav up-
penbarligen bara djurfoder, men efter dagbokens avslutande köpte paret 
år 1840 en mindre hemmansdel i Öster Tullsta by.  

Partiella missväxter innebar ingen subsistenskris i någotdera fal-
let, däremot begränsades hushållens inkomster. De svaga skördarna in-
nebar att Pehr kunde bränna mindre sprit och att eventuellt mer spann-
mål måste köpas, även för hushållets direkta försörjning. Tyvärr är dag-
bokens redovisning av (den delvis olagliga) brännvinsförsäljningen 
alltför rapsodisk för att det ska vara möjligen att se hur den påverkades 
av skördeutfallen. 

Från Erik Anderssons gård i Tveta är avkastningssiffrorna kom-
pletta 1867-70. För år 1865 finns bara rågskörden noterad, 1866 enbart 
råg och havre. Som tabell 14.1. visar var höstsädesskörden svag 1867, 
vårsädsskörden 1868. Detta är ju kända missväxtår. Vädret i området 
var vått och kallt hösten 1866, vilket försenade höstsädet och mindre 
såddes än vanligt. Våren 1867 var sen, våt och kall och sådden försena-
des. Skörden försenades av ihållande regn. Hösten blev emellertid torr 
och höstsäden tog sig bra. Våren 1868 var tidig och april och maj var 
regniga, vilket hjälpte höstsäden växa. Därefter satte emellertid en ihål-
lande torka in och drabbade vårsäden och gräsväxten.447 Höstsäden 
drabbades alltså 1867 och vårsäden (och höskörden) 1868. Ur dagboken 
kan uträknas att bruttokorntalet för råg 1866/67 blev 2,9, medan det 
vanligen var omkring 7 eller högre. Havrekorntalet 1868 var 3,5, mot 
vanliga 7.  
                               
446 Jfr Utterström (1957, II) bil. 1, ss. 435-442. 
447 Jfr HSB, BiSOS N, Jordbruk och boskapsskötsel, Västmanlands län 1867-1868. 
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Den mest dramatiska missväxten i Tveta gällde rågen 1867. Hus-
hållet hade emellertid goda marginaler, även om man möjligen kan 
fråga sig om 25 tunnor räckte för förbrukningen. 

14.5. Fodersituationen  
Somliga har menat att de förindustriella bönderna som saknade han-
delsgödsel i första hand höll kreatur, inte för att de skulle avkasta mjölk, 
kött och ull, utan för gödselns skull. Gödseln var viktig och det fanns 
ofta rigorösa bestämmelser i arrendekontrakt om att gödsel inte fick 
bringas från gården.448 

Kapaciteten att gödsla fälten berodde till stor del på den totala 
utfodringen av kreatursstocken medan den var stallad och gödsel kunde 
samlas på ett effektivt sätt. Gödselmängden varierade således med fo-
dertillgången och fodertillgången varierade på ett mer drastiskt sätt än 
spannmålsskördarna. Höskörden tog många arbetstimmar i anspråk och 
det var överlägset den mest noterade sysslan i både Pehr Janssons och 
Olof Janssons dagböcker.449 Båda rapporterade de hur många sommar-
lass hö (approximerat till 212 kg) de skördade. De angav till och med 
hur många lass som kom från varje äng och linda, från åkerrenar och 
tomter.  

Det mesta av Pehrs hö kom från fyra stora ängar. Skördeutfallet 
från ängarna samvarierade. I detta fall hade således inte ängarnas olika 
läge (t.ex. höjdmässigt), någon slags försäkringsfunktion mot torrt eller 
vått väder. Smärre mängder hö, upp till 20 procent av hela skörden, kom 
från ett stort antal platser av vilka somliga inte slogs varje år. Här fanns 
hö från små impediment eller bäckraviner i åkergärdena, liksom hö från 
vägrenar. Tabell 14.2 visar på kraftiga årsvisa växlingar i höskörd, 
(skördeår i första kolumnen, höskörd i tredje). Variationskoefficienten 
var 25,3 procent, alltså påtagligt högre än för Pehrs spannmålsskördar. 
Höskörden förefaller problematisk 1798, 1803, 1806–1808 och 1812. 
1798 och 1806–1807 skördades emellertid hö även från arrenderade 
marker och läggs det till (kolumn 4), kvarstår tre svåra år, 1803, 1808 
och 1812 (samt möjligen 1813). Orsaken till dålig höskörd var i flertalet 
fall sommartorka. 

De verkliga problemen uppenbarade sig våren efter en svag 
höskörd, det vill säga i Pehr Janssons fall 1804, 1809 och 1813. Höet 

                               
448 Se t.ex. Grigg (1983), s. 71. Arrendekontrakt: Morell (2014). 
449 Även Anders Persson i Myrsjö/Vappeby i Torstuna redovisade i sin dagbok från 1840- och 
1850-talen med särskild flit just arbetet med slåttern. Se Flygare (2012), ss. 177-178. 
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lagrades i olika lador och skullar. En indikation på fodersituationen var 
det datum då Pehr enligt dagboken öppnade ”vårskullen”.  Normalt 
skedde det i mars. År 1811, efter en god höskörd, skedde det först i 
april. År 1804 däremot, öppnade Pehr vårskullen 1 februari, 1809 öpp-
nade han den 12 februari. För åren 1798–1800 och 1812–13 saknas no-
teringar om detta. Våren 1804 tycks ha varit besvärlig och nionde april 
skrev Pehr: ”Började jag at skära Långhalm och sor[pa] åt hästarna”. 
Långhalm var av råg och sorpa (sörpa) var en varierande blandning av 
exempelvis råghalm, dåligt hö, boss, löv och vatten.450 

Hö var självklart det viktigaste reguljära fodret. Vårsädeshalm var 
ett annat. Enligt beräkningar från 1920-talet var kornhalmens foder-
värde 55 procent av höets. Jag räknar med den siffran även om havre 
och blandsäd ingick och antar att de relativt näringsrika agnarna ingår. 
Om vi godtar normen att halmskörden av korn var dubbla vikten av 
kärnan, så kan mängden halmfoder (omvandlat till ton hövärde) från 
Pehrs åkrar uppskattas (kolumn 5). Ungefär en tiondel av det ordinarie 
fodret verkar ha utgjorts av halm. Samma år kvarstår som kritiska, även 
om halmen adderas till höet. Det beror delvis på att höet var så överläg-
set viktigt, dels på att hö- och vårsädesskörd samvarierade. Drank efter 
spritbränning har ofta utnyttjats som foder och eftersom Pehr destille-
rade regelbundet har jag överslagsmässigt räknat med ett sådant tillskott 
(kolumn 7). 1 kg torr drank antas ha motsvarat 1,2 kg ängshö i foder-
värde.451 Jag har räknat med att Pehr varje år brände det genomsnittliga 
antal tunnor spannmål han köpte, alltså nio och att torrdranken utgjorde 
tio procent av den obrända spannmålens vikt. Det finns inga uppgifter 
på om djuren utfodrades med spannmål. Om så skedde var det rimligen 
en obetydlighet. 

Det finns inga tecken i dagboken på att Pehr Janssons hushåll 
slaktade ut boskap på grund av foderbrist. Alltså måste hushållet ha kla-
rat att ersätta det bristande höet (och halmen). Att arrendera mer äng 
(vilket han gjorde 1809, efter den dåliga höskörden 1808) kan betraktas 
som en väg att säkra större foderskördar. Att arrendera mer mark, om 
man hade resurser att så göra, var ett sätt att säkra större foderresurser 
ifall en missväxt kom. 

Pehr Janssons hushåll kompenserade för dålig höskörd genom att 
samla fräken och vass i den närliggande sjön.452 Lövtäkt förekom likaså 
                               
450 Pehr Jansson (1968). Jfr Israelsson (2006), ss. 180–181. 
451 Fodervärden för halm och drank enligt Hansson & Nannesson (1922), ss. 444, 450 (styv-
stråig kornhalm, torkad sädesdrank).  
452 Sommarlass av hö, halm, och sjöfoder har beräknats haft samma torrvikt 212 kg. Vinterlass 
av hö, halm och agnar (d.v.s. på vintern köpta slädlass) antas ha vägt 425 kg, det var den vikt 
som fastställdes för leveranser till kronan. Se Jansson (1995), s. 239. 
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regelbundet.453 I kolumn 8 respektive 9 i tabell 14.2 har foderbidragen 
från sjöfoder respektive löv omräknats till den mängd hö dess foder-
värde antas ha motsvarat. Jag räknar allt sjöfoder som vass och varje kg 
antas ha motsvarat 0,78 kg hö. Ett kg torkade löv har beräknats mot-
svara 1,1 kg hö.454 

Ibland köpte Pehr foder. Det gällde halm och boss (agnar, varje 
kg räknat som motsvarande 0,73 kg hö), någon gång hö och fräken.455 
Efter ymniga skördar hände det att Pehr Janssons hushåll sålde halm, 
däremot aldrig hö. Nettoinköp av foder varierade omvänt med höskör-
darna. Att köpa foder var således ett tydligt sätt att adaptera till variat-
ionen, men det var ingen lätt väg. Om hushållets höskörd var svag, så 
var det troligt att höskörden var svag bland andra bönder i närheten 
också, och eftersom hö är en skrymmande vara är transporten relativt 
dyr. 

Slutligen framgår Pehrs totala uppskattade fodertillgång av sista 
kolumnen i tabell 14.2, uppskattad som ton hövärde, med alla nyss-
nämnda källor adderade. Skördar (av hö, halm, sjöfoder och löv) under 
år t bestämde ifall inköp gjordes vårvintern år t+1. Tillgången under den 
kritiska vårperioden år t+1 bestämdes av skörden år t plus inköpen år 
t+1. Den näst sista kolumnen indikerar alltså fodersituationen under vå-
rarna för tillgångsåren. Den mycket stora tillgången 1807–08 beror på 
kraftiga vårsädesskördar. Detta ledde till viss försäljning, men troligen 
också till lagring. Därigenom kan en del av den fallande trenden i fo-
dertillgång ha jämnats ut en smula. Foderinköp gjorde inte mycket till 
för att mildra variationerna i fodertillgång. I stället var det lövtäkt och 
insamling av sjöfoder och framför allt egen produktion av halm, som 
var viktigast när det gällde att kompensera för brist på hö. En viss ut-
jämning i tillgången skedde genom användningen av alternativfoder. 
Medan variationskoefficienten för tillgången på hö (inklusive hö från 
arrenderade arealer) var 20,2 procent och för hö plus vårsädeshalm 18,4 
procent, var den för den totala beräknade fodertillgången 16,7 procent. 
Intrycket av besvärlig fodersituation åren 1803/04, 1808/09 består, men 
med allt foder inräknat var 1812/13 och 1813/14 de värsta åren. 

Mellan 1800 och 1837 samlade Olof Jansson i Kila Hushåll hö 
från 15 olika ängar, från fyra lindor i åkergärden, från en hage och från 

                               
453 Jansson (1968). Det hände att Pehr noterade lövtäkten i runskrift, som han behärskade. Så 
t.ex. 11 september 1804. Löven mättes i tjog om 20 kärvar. Vikten av en kärve är osäker, men 
bör ha varit runt 3 kg när löven var torra. Se Slotte (2000), s. 213. Ett tjog löv vägde i så fall 
alltså 60 kg. 
454 Hansson & Nannesson (1922), s. 446. 
455 Fodervärdet för agnar, enligt Hansson & Nannesson (1922), s. 446. 
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fem ytor i anslutning till gårdsbebyggelsen (tomter). Sett över hela pe-
rioden kom 77 procent av höet från de större ängarna. Varje område 
tullades inte på hö varje år, men det är inte möjligt att helt reda ut peri-
odiciteten i slåttercykeln.456 Figur 14.1. visar växlingarna i mängd bär-
gat hö, men inte i ton utan i relativa tal med hömängden år 1800 satt till 
100. Dels visas index för totala hömängden (1800 skördades totalt 21 
ton) dels index för hömängd som skördades på de enda två slåtterområ-
den Storängen och Frammossen, från vilka Olof rapporterade höskörd 
alla år 1800–1837 (1800 skördades där 5,5 ton). Växlingarna i total-
skörden är som synes drastiska – variationskoefficienten är hela 40 pro-
cent – och det skulle kunna bero på att olika ängar eller slåtterområden 
skördades olika år. Så är det delvis, men det faktum att slåttermäng-
derna från de två varje år slagna ängarna, samvarierar starkt med total-
mängden hö (korrelationskoefficienten R är 0,70 och de två serierna har 
nästan exakt lika variationskoefficient) visar att det var själva totala 
skördeutfallet som varierade. Det är oklart om ängsmarken på stadsjor-
den är inräknad. Om den inte är det skulle den höja årsskörden med 
ungefär 1 ton, vilket är ganska obetydligt. Jämfört med närmast kring-
liggande år var Olofs höskörd svag 1808, 1812, 1813, 1819, 1822, 1832 
och 1836. Tre av dessa år sammanfaller med svaga höskördar för Pehr 
Jansson i Vittinge. Året 1826 fanns en väldig pristopp på hö i Västman-
lands län, men det var inget särskilt svagt år för Olof. 
  

                               
456 Olof Janssons dagbok, SBD 70. Det är intressant att Olof (men inte Pehr) rapporterar sådd 
och skörd av timotej på 1820-talet. Timotejskörden är inräknad i sammanlagda höskörden. Som 
mest bärgades 1825 12 lass timotej. Det motsvarade cirka 2,5 ton (15 procent av höskörden). 
Mängderna var mindre, 0,3–1 ton, övriga år (1821–1823, 1826,1828). Jfr Utterström (1953), 
ss. 320-321. 
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Figur 14.1. Olof Janssons totala höproduktion 1800–1837 samt avkastningen från 
Frammossen och Storängen 1800–1837. Index. 1800=100. 

Källa: Olof Janssons dagbok, SBD 70, NMA. 

 
Olof Jansson använde liknande strategier som Pehr Jansson i Vittinge 
för att hålla fodervolymerna uppe. Han köpte stadsjordslotterna, som 
enbart gav foder och bete och han arrenderade synbarligen smärre ängar 
vissa år (vilket ingår i beräkningen). Enligt dagboken samlade han ald-
rig sjöfoder, däremot utnyttjades löv. Ett lass löv noterades för 1825 
och två för 1826. Det var inte några exceptionellt dåliga höår. Olof 
handlade liksom Pehr med foder. Framför allt köpte han halm, men det 
var frågan om ganska små mängder. 

Olof köpte halm efter dåliga hö- och vårsädesskördar 1818, 1822 
och 1825, liksom efter en svag vårsädesskörd 1829 och en svag höskörd 
1836. Däremot köptes ingen halm efter det svaga skördeåret 1826, så 
korrelationen är långt ifrån perfekt. Men halm kunde lagras och det är 
tänkbart att de starkt växlande foderskördarna i början av 1820-talet, 
föranledde Olof att köpa lagringsbart reservfoder, när det fanns möjlig-
heter att få ett gott pris. 

Om antagandena om kreatursstocken var rimliga, så kan foder-
mängden per nötkreatursenhet (motsvarande vuxen ko) uträknas.457 Pe-
hrs nötkreatur, hästar och får på den större gården i Nässelsta, med re-

                               
457 Nötkreatursenheter som tidigare enligt t.ex. Hannerberg (1971), s. 97. En ko, tjur och oxe 
räknas som en enhet, en ungnöt som 0,5, en fullvuxen häst som 1,5, ett halvvuxet föl som 0,75, 
ett svin som 0,25 och ett får som 0,1.  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180
18

00
18

02
18

04
18

06
18

08
18

10
18

12
18

14
18

16
18

18
18

20
18

22
18

24
18

26
18

28
18

30
18

32
18

34
18

36

Totalt

Frammossen och
Storängen



 296 

surser taxerade till två öresland 13,5 penningland motsvarade enligt bo-
uppteckningen 12,5 nötkreatursenheter.458 Om vi tänker oss att relat-
ionen mellan antalet nötkreatursenheter och åkerarealen var densamma 
på gården i Mälby han brukade under dagbokstiden, så skulle antalet 
nötkreatursenheter på den vara omkring 8,5. Olofs ovan antagna kreat-
ursstock motsvarade 16,75 nötkreatursenheter. I genomsnitt var foder-
tillgången i hövärde på Pehrs gård 9,9 ton. Det gav ungefär 1,16 ton per 
nötkreatursenhet och år. Olofs medeltillgång var 20,7 ton, vilket gav 
1,23 ton per nötkreatursenhet och år. Den beräknade utfodringen per 
nötkreatursenhet på de båda gårdarna stämmer bra med den fodermängd 
per ko som länsmannen Ekblom i det närbelägna Torstuna länsmansdi-
strikt räknade med när han beräknade kostnaderna per ko i 1820-talets 
jordbruk.459 Enligt Ekblom fick en ko 1,5 ”lass” hö och 3 ”tjog” halm. 
Jag tolkar ”lass” som vinterlass, motsvarande cirka 425 kg. ”Tjog” tol-
kar jag som 20 halmkärvar, vilka kan uppskattas ha vägt 17 kg styck, I 
så fall fick Ekbloms ”räkenskapsko” ca 640 kg hö och 1 ton halm, eller 
omräknat till hövärde ca 1,1 ton per år. 

Noterbart är att inget sägs i dagböckerna om utfodring med spann-
mål åt djuren. Som nämnts räknade inte heller länsmannen Ekblom, i 
närbelägna Torstuna, med att korna fick någon spannmål. Förhållan-
dena skulle inom några decennier ändras, vilket vi sett ovan i kapitel 11 
i analysen baserad på uppgifterna från 1858 års finanskommitté.  En 
lärobok i husdjursskötsel från 1920-talet talar om 10 kg hö eller halm 
per ko och dag under de perioder korna inte fick beta (ca 240 dagar) i 
norra Sverige där inga foderrotfrukter gavs.460 Det skulle ge 1,86 ton i 
hövärde per ko och år, om vi räknade med att halva 10-kg ransonen var 
halm och resten hö (rimligen var i verkligheten mycket större andel hö 
och fodervärdet alltså högre per ko). Till det kom kraftfoder av väx-
lande slag. Olofs och Pehrs kor fick således betydligt mindre stråfoder 
i hövärde räknat jämfört med vad som ansågs rimligt på 1920-talet. Det 
återspeglar att deras kor var mycket mindre än 1920-talets ”normalko” 
och i någon mån var gödselmaskiner snarare än mjölkmaskiner. 

Den brukningsenhet som talas om i Tveta/Torp på 1860-talet var 
avsevärt större än dagboksgårdarna i Vittinge och Kila och den var även 
större än det hemmansbruk i Sör Tveta 1850, varifrån data om djurantal 
finns. I dagboken finns spridda notiser som antyder att det på gården 

                               
458 Laga skiftesakt för Nässelsta, Vittinge 1844, 19–VIT–94, Historiska kartor, Lantmäteriet. 
459 ”Förslag till fastighetsvärdering” Johan Ekblom, 27 augusti 1823, Kronofogden i Väsby 
fögderi E3:1, ULA  
460 Hansson & Nannesson (1922), s. 342–343. 
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fanns sex oxar och två vuxna hästar. Om gården höll djur i samma pro-
portioner som Himmeta församling i sin helhet så borde där, förutom 
de två hästarna och de sex oxarna ha funnits en tjur, tolv kor, sex ung-
nöt/kalvar, sex får och tre svin. Det skulle ge ungefär 26 nötkreaturs-
enheter.461 

Siffrorna över höskörden från olika fält är inte fullständiga. För 
1864 indikerar de ca 90 sommarlass, dvs i rundatal 19 ton. Det är unge-
fär lika mycket som var normalt för Olof Jansson i Kila, fastän Erik 
Andersson i Tveta hade betydligt större kreatursstock. Men i Tveta 
skördades mycket mer havre vilket dels kan ha inneburit att kreaturen 
fick en hel del spannmål, dels att skörden av vårsädeshalm blev stor. 
Skörden av havrehalm kan ha motsvarat omkring 15 ton och tillsam-
mans med höet skulle det ge en fodervolym i hövärde omkring 1,2 ton, 
d.v.s. ungefär samma som Olof och Pehr kunde erbjuda sina kor. Till 
det kom alltså troligen en hel del spannmål. Dessutom är det troligt att 
höet i Tveta på 60-talet var av högre kvalitet än höet i Kila och Vittinge 
40-50 år tidigare. Mycket av det lär ha kommit från odlad vall, med 
klöver och timotej. Erik Andersson hade knappast någon ”naturlig” 
äng.462 Det är alltså troligt att Erik Anderssons hushålls kreatur var bättre 
utfodrade än Olof Janssons i Kila och Pehr Janssons i Vittinge. 

Avseende krisåret 1867 finns inga användbara volymsiffror för 
höskörden, men det kan noteras att slåttern började i slutet av juli vilket 
var klart senare än vanligt. 1868 borde emellertid ha varit ett mer pro-
blematiskt år för hö, på grund av torkan. Slåttern började trettonde juli 
det året, vilket var normalt. Inkörningen av hö avslutades femte augusti, 
även om inte klöverfröet bärgades förrän i mitten av oktober. Ungefär 
60 sommarlass hö verkar ha skördats vilket alltså motsvarade två tred-
jedelar av höskörden 1864. 

En indikation på att situationen var något pressad, var, att hushål-
let samlade löv. 13 september 1867 insamlades tolv tjog (om 20 kärvar 
à uppskattningsvis 3 kg) löv. 1868 insamlades 13,5 kärvar sjätte au-
gusti. Dessutom hämtades två kärror löv från en annan fastighet i feb-
ruari 1869. Vidare hämtades ”lite” löv under en vecka mitt i september 
1868. Totalt samlades uppskattningsvis 1,3 ton löv in tillgångsåret 
1868/69. Notiser om lövtäkt är inte så vanliga i den här dagboken, men 
                               
461 HSB, BiSOS N, Jordbruk och boskapsskötsel, Västmanlands län 1870. 
462 Jfr HSB, BiSOS N, Jordbruk och boskapsskötsel, Västmanlands län 1865-71. Eriks dagbok 
talar visserligen om “ängar”, men det är troligt att dessa redan förvandlats till åker. Termen 
”äng” kunde (och kan fortfarande) användas för att särskilja ett åkerfält med ett specifikt ur-
sprung. Det noteras regelmässigt i dagboken att timotej såddes in i den växande rågen (både på 
våren och hösten). Klöver såddes också för produktion av frö, vilket Eriks hushåll såldes. Denna 
klöver skördades och tröskades på hösten. 
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förekom även år 1864 (tio tjog 17 augusti) och det kan möjligen antyda 
att inte heller 1864 års höskörd var optimal. Det saknas regionala siffror 
över höskörden att jämföra med, men eftersom hö var en voluminös 
vara som det knappast var värt att transportera långt om inte prisdiffe-
renserna var stora, så borde regionala höpriser vara en god indikator på 
skördeutfallet. Markegångstaxor (som insamlades i november) visar 
mycket små variationer i höpriser för Västmanlands län under 1860-
talet, med två undantag: priserna var mycket höga år 1868, (58 procent 
högre än genomsnittet för 1860-69) och mycket låga år 1869 (27 pro-
cent under samma tioårsgenomsnitt).463 Det indikerar en mycket dålig 
höskörd 1868 och en bra höskörd 1869.  

Det finns inget i dagboken som tyder på att Erik Anderssons hus-
håll slaktade ut kreatur under 1868 och minskade kreatursstocken. I 
Himmeta socken där gårdarna låg (utom hemmansdelen i Väster Tveta 
som låg i Medåkers socken) minskande antalet kor med 12,5 procent 
från 1867 till 1868 och en dittills uppåtgående trend, med 3,9 procent 
fler kor 1867 än 1865, bröts. I Medåkers socken var nedgången 1867-
68 6,1 procent och uppgången 1865-67 12,1 procent. I hela Kungsörs 
fögderi, där de båda socknarna låg, minskade antalet kor med 9,5 pro-
cent från 1867 till 1868, medan antalet ökade med 6,4 procent mellan 
1865 och 1870 (separata sockendata saknas för 1869 och 1870). 464 I 
båda socknarna liksom i hela fögderiet bröts således 1867-68, en annars 
uppåtgående trend av ökande kreatursantal. Nu är uppgifterna i de tidiga 
berättelserna från Hushållningssällskapen visserligen osäkra, men en 
tydlig minskning under en uppåtgående trend sticker trots allt ut. Den 
rimliga förklaringen är att många kreaturshållare, i motsats till Erik An-
dersson, fick problem med foderförsörjningen 1868. 

Det finns inte mycket i dagboken som reflekterar handlingar, som 
kan ses som specifika responser på en skördekris. Undantaget är insam-
landet av löv, som måste innebära att fodersituationen kunde vara öm-
tålig trots omfattande vallodling och rimligen stor tillgång till vårsädes-
halm. Det faktum att Eriks kor trots allt inte verkar ha varit så mycket 
bättre utfodrade än Olofs varit 40-50 år tidigare, understryker att det 
ännu inte var frågan om någon total omläggning av produktionen. För-
säljningen av smör och kött var en marginalitet i Eriks hushåll jämfört 
med spannmålsförsäljningen. 

                               
463 Jörberg (1972, 1), s. 209. 
464 HSB BiSOS N, Jordbruk och boskapsskötsel, Västmanland County 1866-70. 
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14.6. Gödslingen 
Både Pehr Jansson i Vittinge och Olof Jansson i Kila rapporterade ut-
förligt och frekvent om gödslingen. Enligt det etnologiska uppteck-
ningsmaterialet (som snarast avser 1870–1880-talen) transporterades 
dyngan ut till trädesåkrarna om vintern. Där lades de i högar som täcktes 
med ris och jord. Under sommaren spreds dyngan på fälten som skulle 
besås med råg (och möjligen vete) kommande höst. Trädan bearbetades 
med årder (och/eller harv) efter gödselspridningen. Detta stämmer med 
dagböckerna. Dyngan slädades ut i december eller januari och spreds 
mellan slutet av juni och början av augusti.465  

Pehr summerade varje år vilka fält som gödslats under året, men 
han gav inga systematiska uppgifter om hur mycket gödsel som spreds 
och det är inte heller möjligt att reda ut periodiciteten med vilken olika 
fält gödslades. Samma gäller Olof. Han noterade däremot även mäng-
derna. 1819–1821, 1823–1825 och 1827–1829 rapporterade Olof att 
han körde ut omkring 100 lass gödsel (varierar mellan 96 och 132) per 
år. Det går naturligtvis inte säkert att fastställa vikten av ett lass gödsel 
men agronomerna Arrhenius och Hallenberg talade kring sekelskiftet 
1900 om ett ”normalt” gödsellass som vägandes cirka 400 kg, lite lät-
tare än det normerade vinterlasset hö (425 kg), vilket förefaller rim-
ligt.466 I så fall skulle Olof årligen ha kört ut omkring 40 ton kreaturs-
gödsel.467 Om han disponerade cirka tio hektar åker, innebar det att varje 
hektar fick i genomsnitt fyra ton. Gödseln kördes ut på den mark som 
låg i träda, alltså fem hektar. Dessa fem hektar fick då årligen åtta ton. 
Ungefär.  

Pehr Janssons gödselmängd per hektar kan också skattas om det 
antas att relationen mellan mängden vinterfoder och mängden gödsel är 
stabil. 20,7 ton foder (hövärde) i genomsnitt gav alltså Olof ungefär 40 
ton gödsel årligen. Då borde Pehrs 9,9 ton foder ha gett cirka 19 ton 
gödsel, vilket på hans 4,5 hektar åker räckte till 4,2 ton per hektar (eller 
8,4 ton per hektar årligt besådd åker). Gödselmängden per nötkreaturs-
enhet blir med denna beräkning ungefär densamma i båda fallen (2,25, 
respektive 2,38 ton per år). 
                               
465 EU, svar på frågelistan NM 21, Åkerns beredning, t.ex. EU 2441 och EU 7222; Pehr Jansson 
(1968); Olof Janssons dagbok, SBD 70. 
466 Jansson (1995), s. 239; Arrhenius & Hallenberg (1908), ss. 199–200. 
467 Det blir 2,38 ton gödsel per nötkreatursenhet och år. Enligt Arrhenius & Hallenberg (1908), 
s. 142 producerade en ko om 425 kg ca 40 kg gödsel per dag under stallningssäsongen (240 
dagar). Det blir 9,6 ton. Med dessa proportioner skulle Olofs kreatursstock givit 160 ton gödsel 
per år, men Olofs kor var mindre och sämre utfodrade än 1908 års lärobokskor. Dessutom togs 
knappast mycket av sommarhalvårets gödsel tillvara och mycket av dyngan hade lagrats länge 
och torkat in. 
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Hur bra var nu detta? Arrhenius och Hallenberg räknade i början 
av 1900-talet med 60 lass, det vill säga 24 ton per hektar i ett system 
med 6-årig rotation. Det innebar att fyra ton per hektar krävdes årli-
gen.468 Det motsvarar alltså närmast exakt vad Olof och Pehr körde ut. 
Men det är sannolikt att Olofs och Pehrs gödsel inte hanterades lika väl 
som enligt bästa praxis 80 år senare. Näringsförlusterna kan därmed ha 
blivit stora. Med reservation för att gödsellassens vikt kan ha överskat-
tats och gödselkvaliteten kan ha varit dålig var det ändå förvånansvärt 
stora mängder gödsel som kördes ut, vilket i och för sig svarar väl mot 
att hektarskördarna faktiskt var relativt höga. 

Om Erik Anderssons kor var bättre utfodrade än Olofs och Pehrs 
så bör de ha avkastat mer gödsel, men det är svårt att uppskatta om 
gödselbehovet täcktes bättre, eftersom vi inte känner Eriks cirkulation 
mellan spannmålsgrödor, träda och vall. 

14.7. Lindor och växelbruk 
Som redan noterats i avsnitt 14.1. sådde Pehr Jansson i Vittinge då och 
då spannmål på mark som inte betecknades som åker. I dagboken näm-
ner han att han tillfälligtvis plöjde upp hag- eller ängsmark och sådde 
havre, i något fall lin där, utan att förvandla sådan mark till permanent 
åker.469 Samma gällde Olof Jansson i Kila, som närmast satt detta i sy-
stem.470 

Det är möjligt att den regelbundna uppodlingen av någon del av 
gräsmarkerna, gör att de beräknade hektarskördarna i verkligheten är 
lite för höga. De har ju beräknats på basis av den med utgångspunkt i 
karteringar uppmätta åkerarealen, men det är alltså möjligt att totalskör-
darna ska relateras till något större arealer, inkluderade tillfälligt upp-
odlad ängsmark. 

Pehr Jansson noterar tillfälligtvis var han sådde olika spannmåls-
slag, potatis, lin- hamp- och rovfrö. Den enda gröda för vilken han sys-
tematiskt anger var den såddes var som nämnts i avsnitt 5.1 ärter. Ärtå-
kerns placering varierade år från år och få ärtåkrar kom tillbaka i samma 
funktion.  

Erik Andersson i Tveta tillämpade troligen ett fullskaligt växel-
bruk. Enligt Hushållningssällskapens berättelser i BiSOS N för 1866 
                               
468 Arrhenius & Hallenberg (1908), s. 199–200. 
469 Pehr Jansson (1968) exempelvis noterat 24/ 1810, 3/6 1810/, 22/10 1811, 12/5 1812. 
470 Olof Jansson, SBD 70. Motsvarande förekom även i Anders Perssons dagbok (1844-1859) 
från Myrsjö och Vappeby i Torstuna, grannsocknen till Vittinge. Där förekom ängsplogar redan 
på en karta från 1746. Se Flygare (2012), s. 176. 
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dominerar växelbruket i Medåker, men däremot inte i Himmeta där Er-
iks familj har den mesta åkern. I Medåkers socken ligger bara 18 pro-
cent av åkern i träda, i Himmeta 23 procent. Det innebär att det tradit-
ionella tvåsädet är ordentligt anfrätt. Eftersom all jord var laga skiftad 
kunde Erik lägga ut den hur han behagade och det är uppenbart att 
mycken åker användes till vall och att havreodlingen expanderat kraf-
tigt, mest troligt kanske på gammal ängsmark. Vi ser notiser i dagboken 
som talar om insådd av höfrö i höstrågen. Rågen var alltså skyddssäd. 
Sedan fick rimligen vallen stå ett antal år. 

14.8. Dagboksböndernas handelsrelationer 
Pehr Jansson i Vittinge köpte alltså spannmål och sålde sprit. Det var 
mest korn han köpte och han köpte den på resor i Uppland. Sammanta-
get gjorde han under dagboksperioden 25 sådana resor ”inåt landet”, till 
socknar som Bälinge och Åland, för att köpa korn.  Spriten sålde han i 
parti i Stockholm och Uppsala men också i minut hemmavid. Mäng-
derna är inte enorma, men givet prisrelationerna var de inte utan bety-
delse. Från 1800 till 1813 köpte Pehr årligen i genomsnitt nio tunnor 
och enligt noteringarna i dagboken gav en tunna 29 kannor (à 2,617 
liter) brännvin. Sålunda, om Pehr använde all uppköpt spannmål för sitt 
bränneri, och om han inte brände någon av den egenodlade spannmålen 
eller potatisen så skulle han ha framställt 261 kannor motsvarande 683 
liter per år. Markegångspriset för korn i Uppsala län varierade under 
1800-talets första decennium kring 4 riksdaler.471 Enligt dagboken var 
spritvärdet som destillerades fram ur en tunna säd 3,5 gånger sädens 
värde, alltså 14 riksdaler. Nio tunnor gav 120 riksdaler och en nettoför-
tjänst, arbets- och reskostnad oräknad på 90 riksdaler. Det låter besked-
ligt, men när vi jämför med större bönders intäkter av spannmålsförsälj-
ning, är det långt ifrån någon obetydlighet. 

Vissa år, som 1806 då han arrenderat jord och fick en god skörd, 
hade Pehr ett kraftigt spannmålsöverskott och medan hand då sålde 17 
tunnor, verkar det rimligt att han också destillerade mer. Givet att han 
hade fri ved och arbetets alternativkostnad var litet under vintern, så gav 
destilleringen en god förtjänst. Och spriten var lättare att lagra än säd, 
som råttorna kunde gnaga på.  

Handeln med sprit är mindre transparent beskriven i dagboken än 
andra aktiviteter. År 1800 nämns försäljning av 45 kannor (118 liter). 
1804 noteras 89 liter sålda i Stockholm. 1807-09 noteras försäljning av 
                               
471 Jörberg (1972, 1), s. 156. 
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78, 59 respektive 259 liter. Dessutom köpte Pehr tillsammans med sin 
far den sjätte februari 1802 ett 60 kannors brännvinsfat i ek. Den 27:de 
mars 1802 noterar Pehr att han hällt 40 kannor i fatet. 28:te april samma 
år hade han fyllt det med 54 kannor och 25:te april 1808 fyllde han det 
till bredden och noterar:”Däss-utom har jag 30 kannor”. Vid det till-
fället lagrade han således 90 kannor eller 235 liter. Andra april 1803 
noterar Pehr att 24 kannor sprit stulits vid ett inbrott, vilket indikerar att 
det inte var någon väl bevarad hemlighet att han brände och lagerhöll 
sprit. 

Vid denna tid tilläts bönder bränna sprit i pannor vars storlek var 
relaterad till deras gårdars storlek. Bränning var bara tillåten under en 
del av året.  Den tillåtna pannstorleken var vissa år registrerad i man-
talslängden. Då och då noteras i dagboken att länsmannen kom och för-
seglade brännvinspannorna. 

Bönder fick inte sälja sprit i minut, det vill säga i mängder mindre 
än en kvarts kanna. 14 juni 1803 inkallades Pehr till häradstinget för 
olaglig spritförsäljning och 22 februari 1806 noterar han att inte bara 
han utan ”vi i byn” bötfälldes av länsman Vassberg för spritförsäljning. 
Tionde maj samma år, noterar han att han betalt sin del av böterna, tio 
riksdaler banco. 

Det kan nog anses klart att dagboken inte listar all sprit som sål-
des. Noteringarna om lager, de upprepade besvären med länsman och 
inbrottet gör det troligt att mer alkohol lagrades och försåldes än de 
anekdotiska exemplen ovan visar. 

Pehr Janssons dagbok är sparsmakad om hur handeln gick till. 
Brännvinet sålde han enligt de notiser som finns i Uppsala och Stock-
holm. Eftersom det är någorlunda stora partier och ett enda pris nämns, 
är det rimligast att någon krögare eller handelsman köpte alltihop varje 
gång. Ofta tog han samtidigt några livdjur med till dessa orter och sålde 
och han köpte och tog hem sill eller salt. Men resorna till Uppsala och 
Stockholm var inte så vanliga. Enligt dagboken for han under 14-årspe-
rioden 1800-1813 7 gånger till Stockholm, 14 gånger till Uppsala, 13 
gånger till Sala, nio gånger till Västerås och fyra gånger till Enköping. 
Till de närbelägna städerna var det mest fråga om marknadsresor. Han 
besökte t.ex. regelmässigt både höst och vårmarknaden i Sala, men han 
sålde inget där, och köpte mest hantverksprodukter. Marknadsresorna 
framstår till inte ringa del snarare som nöjesresor än som kommersiellt 
viktiga resor för Vittingebonden. Det var resor då han köpte något extra 
till hushållet, sig själv eller sina närmaste: schaletter, skor, husgeråd, 
barnböcker. Ofta var fästmön/frun med på marknads- och stadsresorna. 
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Pehr köpte även skrivpapper.0 Den viktiga Mormässomarknaden i Väs-
terås verkar han inte ha besökt. Till Västerås åkte han i stället mest i 
samband med resor till tinget i Karleby eller för att besöka lands-
kansliet. 

Sammanlagt listas i dagboken under de 14 åren 1800-1813 298 
handelstransaktioner där Pehr Jansson är involverad. 178 av dessa ägde 
rum i Vittinge socken, 120 utanför socknen. Troligt är att det tillkom-
mer en rad poster som gäller spritförsäljning, det är också troligt att 
transaktioner hemmavid undflyr dagboken, Det kan dessutom noteras 
att en del insocknes affärer egentligen döljer mer långväga transakt-
ioner. Till exempel åkte Pehr i början av perioden regelbundet tillsam-
mans med sin mor till Örsundsbro, vid slutet på den segelbara delen av 
Örsundaån, som via Mälaren hade kontakt med Östersjöfisket, för att 
byta till sig strömming för säd av ”de vanliga skärkarlar”. Senare lät 
han andra bönder i kommission ordna strömmingen åt hushållet. Pehr 
och hans hushåll köpte även hantverksprodukter i hemsocknen, från 
smeder och hantverkare som regelmässigt färdades söderut från Da-
larna. Det gällde knivar, möbler, klockor, spinnrockar etc. Han gjorde 
även affärer med gårdfarihandlare från Västergötland. 

Bortsett från varuhandeln finns det 298 andra notiser i dagboken 
(1800-1913) som återspeglar kommersiella aktioner eller relationer. 
Ofta lånar Pehr pengar från andra bönder i Vittinge, ibland lånade andra 
av honom. Hans morbror på torpet Bolandet avsöndrat från byn, var en 
regelbunden långivare till honom och 1804 lånade han pengar av sin 
svärfar, som han senare samma år själv lånade ut till. Familjerelationer 
uppvisas mer sällan än man kunnat tro, och alla Pehrs transaktioner av 
olika slag kan definitivt inte kartläggas. Men man kan dra slutsatsen att 
Pehr Jansson ofta var beredd att göra en affär. 

Pehr utförde regelbundet offentliga uppdrag. Totalt 65 notiser 
handlar om detta. 19 av dem handlar om hans aktiviteter som nämnde-
man vid häradsrätten, Tolv notiser finns om hans föreståndarskap över 
sockenmagasinet (för spannmål). Enligt dagboken upprättade han bo-
uppteckningar åt utomstående vid fyra tillfällen och han agerade aukt-
ionsförrättare 17 gånger. 

Kilabonden Olof Jansson skördade som nämnts normalt runt 20 
tunnor råg och 30 tunnor korn, ett par tunnor vete och ärter, uppemot 
10 tunnor havre och runt 5 tunnor blandsäd. En gång de valda åren finns 
potatisskörden omnämnd, det är 1822, då den var på 11 à 12 tunnor. 
Håller vi oss till huvudgrödorna, råg och korn, så bör i utsäde ha åtgått 
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ca 3,5 tr. råg och 5,5 tr. korn.472 Det åtgår också säd till kronotionde och 
avrad, men det sägs inte i klartext hur mycket. Tionde och avrad lever-
eras till olika mottagare, ibland till en överstelöjtnant i Sala, en gång till 
Avesta bruk, en annan gång till Garpenbergs bruk. 1829 levereras både 
tionde och avrad till Hedemora och Olof uppbär då forlön för avraden, 
30 skilling efter taxan tolv skilling per tunna. Avraden är således 2,5 tr. 
säd – antagligen hälften korn, hälften råg. Antar vi att dessa 2,5 tunnor 
omfattar både tionde och avrad och är hela den del av skatten som be-
talas in natura med spannmål så återstår ungefär 15-16 tunnor råg och 
24 à 25 tunnor korn ett normalår. Räknar vi som i förra fallet 3 tunnor 
spannmål per normalkonsument, och 1 à 2 tunnor för de övriga och an-
tar att först vetet och sedan kornet och rågen gick åt (medan ärterna 
tillkommer och havre och blandsäd användes som foder) – det senare i 
lika proportioner, så återstår i runda tal 5 tunnor råg och 14 tunnor korn. 
Det finns alltså ett inte helt obetydligt överskott att sälja – eller sätta in 
på sockenmagasinet vilket också sker enligt dagboken. 

Kilabonden idkar ingen omfattande spannmålshandel, men han hål-
ler reda på priserna. Han besöker årligen vintermarknaden i Sala kring 
14 februari. Ibland köper han då, ungefär som Pehr Jansson, småsaker, 
kläder och husgeråd, men också råvaror, ofta lin, ibland vävnader, en 
gång en häst. Därtill noterar han alltid vad spannmålen står i på mark-
naden då. Normalt säljer han dock inte säd i Sala. Ett undantag är 14 
februari 1822. Kornet noterades då i ”6 ½ a. 7, rdr. Rgm. för grofkorn” 
(riksdaler riksgäldsmynt per tunna, MM.) ” då Sålde wi 7. t.r Bråkorn 
för 7. rdr. 36.”473 Alltså för 7 riksdaler och 36 skilling per tunna. Vid 
samma tillfälle sålde han 2 ankare (à 15 kannor eller 39,26 l) brännvin 
för 36 skilling kannan. Brännvinsförsäljning noteras annars inte i dag-
boken, den kan ha förekommit mer vanligt ändå, och Olof hade förstås 
en brännvinspanna. Den skar kopparslagaren Forsell år 1837 av från 32 
till 27 kannors rymd. Han tillverkade också en kylare. 

Spannmålsöverskottet kördes annars oftast till Falun. Regelmässigt 
körde Olof de dryga 11 milen på vinterföret i januari eller februari till 
Falun med 1, 2 eller 3 lass spannmål. Det noteras inte hur mycket som 
var på lasset, däremot vilket priset blev på såväl korn som råg, vilket 
var det som såldes. 1820-22 (3 år) gör han enligt dagboken sammanlagt 
fem resor till Falun med totalt sju lass spannmål. En gång, 6 mars 1822, 
noteras att resan görs med kärra. Därtill kör han till Hedemora med ett 

                               
472 Jfr Hannerberg (1971), s. 79 som i sin överslagskalkyl räknar med korntalet 5,4 för 1820. 
Det finns uppgifter om utsädet i dagboken, men de är inte uttömmande och det går inte att räkna 
fram korntal på basis av dem och skördetalen. 
473 Bråkorn betecknade tidigt (sexradigt) korn. Jfr Isaacson (1968), s. 92. 
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lass som han säljer där. 1827/28 noteras ingen Faluresa, däremot note-
ras två resor 1829, med sammanlagt tre lass. 1827 kör han till Västerås 
med ett stavrum ved som säljs där. I januari 1830 kör han åter till Falun, 
nu med två lass säd. Denna gång tar han ”vicktriol” i bakfora och kör 
till Västerås med. Det kostar 1 1/2 riksdaler per tunna eller tre för hela 
lasset. Lasset är således i detta fall på två tunnor.  

1836-37 körde Olof fyra gånger till Falun med totalt tio lass spann-
mål. Vid tre av resorna (båda 1836 och en av dem 1837 noteras att röd-
färg tas i bakfora och körs till Västerås). Till Västerås kör han vintern 
1836 med sammanlagt 6 ½ stavrum ved. Det är hans egen summering. 
Det finns dock bara resenotiser om fem stavrum, vilket indikerar att alla 
Västeråsresor inte noterades.   

Om vi antar att lasset normalt omfattade tre tunnor, så skulle Olof 
(inräknat de 7 tunnorna korn i Sala) åren 1820-22 sålt i genomsnitt drygt 
tio tunnor spannmål per år, merparten i Falun. 1827/29 skulle han ha 
sålt bara tre tunnor per år, 1836-37 slutligen skulle han åter ha sålt i 
genomsnitt tio tunnor per år. Det som avviker från normen om cirka tio 
tunnor per år är alltså det bristfälligt dagboksförda året 1827/28. 

Det är alltså fråga om saluföring av smärre överskott. Men Kila-
bonden verkar inte på minsta sätt vara i något beroende av handlare eller 
avnämare av något slag. Han noterar priserna med intresse och säljer då 
det är fördelaktigt. Han transporterar själv sin spannmål till en under-
skottsort där han säljer den och han säljer ingen spannmål tidigt på hös-
ten, utan alltid på efterjulsvintern eller våren. Han verkar inte sälja mot 
framtida leverans, utan till spotpriser som han får reda på då han bjuder 
ut varan rent fysiskt. Den implicita forlönen är sannolikt inte en ringa 
del av hans förtjänst med spannmålshandeln. Förutom spannmålen säl-
jer han brännvin och regelbundet också ved. 

Markegångstaxorna var vid denna tid en slags uppskattade ge-
nomsnittspriser för hela län och alltså inga faktiskt existerande priser 
vid en given plats och tidpunkt.474 Att jämföra Pehr Janssons priser med 
dem säger inget annat än om han lyckades sälja till priser över eller 
under den nivå efter vilken skattespannmål löstes. Vi kan notera att han 
som regel säljer spannmålen i Falun till lägre pris än enligt Kopparbergs 
läns markegång. Detta är mer uttalat i början av 1820-talet än övriga år. 
Att han säljer spannmålen dyrare än i Sala eller enligt Västmanländsk 
markegång är naturligtvis att vänta. Eftersom han regelmässigt fraktade 
sin säd till Falun och hela tiden noterade Salapriserna, måste han rimli-
gen ha funnit det mödan värt att köra säden till Falun. Hade han ingen 

                               
474 Jörberg (1972:1), ss. 16 ff. 
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alternativ sysselsättning så behövde han i stort sett bara räkna extraåt-
gången av hästfoder i sin kostnadskalkyl för resorna. 

I Olofs fall är det tydligt att dåliga skördar ledde till att hushållet 
tvingades dra ner på spannmålsförsäljningen som var den viktigaste in-
komstkällan. Penninginkomsterna blev därmed direkt relaterade till 
skördeväxlingarna. Tabell 14.3 visar Olofs inkomster från försäljning 
av de viktigaste varorna, spannmål och ved, åren 1820–1837. För att ge 
en uppfattning av proportionerna kan nämnas att inkomsterna från 
spannmålsförsäljningen åren 1821–1822, 1831–1832 och 1836 sanno-
likt överträffade värdet av Olofs hela bestånd av kor (se sista kolumnen 
i tabell 14.3). 

Olof Jansson var uppenbarligen en marknadsmedvetet handlande 
bonde. I vilken mån han dessutom kan kallas forbonde är mindre klart. 
Merparten av den spannmål han fraktade var hans egen som han sålde. 
Även om överskotten bör ha varit större, sålde Olof regelbundet om-
kring tio tunnor per år, mestadels fraktat till Falun. Någon gång sålde 
han säd på Salamarknaden, där han ju också vid minst ett tillfälle sålde 
brännvin i parti. Vitriolen och rödfärgen som han körde från Falun till 
Västerås köpte han inte utan fraktade för andras räkning. Och han upp-
bar forlön för avradsspannmålen som han körde till olika orter. 

Erik Andersson i Tveta reste mycket och handlade innan han själv 
förestod någon gård. Från vissa år i början av 1850-talet finns samman-
ställningar av kassabokskaraktär som bland annat sägs förteckna hur 
mycket spannmål som såldes från gården. Enligt sammanställningen för 
1852 såldes t.ex. 4 5/8 tr. råg och 6 7/8 tunnor havre. Spannmålen avytt-
ras i småposter till olika enskilda personer, men de största posterna går 
till Köpings marknad. Erik Andersson hanterar dock betydligt större 
spannmålsposter än dessa från moderfamiljens gård. Han är 1851-52 
mycket aktiv som forbonde eller forkarl. 

Grunden för Eriks körsel- och handelsverksamhet är gårdens/gårdar-
nas lokalisering. Tveta ligger på ömse sidor om sockengränsen mellan 
Medåker och Himmeta, i slättbygd som någon mil bort gränsar mot 
bergslag. Det är bara omkring milen till Arboga och knappt två mil till 
Köping. Socknen låg i direkt anslutning till forvägen mellan Arboga 
och Örebro läns bergslag med mängder av bruk och gruvorter, inom 
några mils omkrets. 

Erik reser under det tidiga 1850-talet, Sör Tvetatiden, framför allt ”åt 
Kopparberge”, alltså till orten Kopparberg i bergslagen, med spannmål. 
Han tar järn i bakfora. Ofta är det spannmålen från gården han säljer, 
men han köper även spannmål, vanligen på torget i Köping, för senare 
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försäljning. I dessa fall noteras alltid pris och kvantitet. I några fall no-
teras att han far med foror och uppbär forlön för spannmålen. Järnet 
som han tar tillbaka köper han vanligtvis inte (det förekommer undan-
tagsvis), utan här gäller det bara frakttjänsten. 29 januari 1852 noterar 
han t.ex. att de forat ”5 ½ stuck järn” för 1 rdr. 36 sk. per styck, varför 
de således tjänade 18 rdr. 18 sk. I regel tar resan till ”Kopparberge” – 
ibland specificeras flera orter, t.ex. Ramshyttan – en dag. Erik är sedan 
där en dag och noterar att han kommer tillbaka den tredje eller fjärde. 
Efter någon dag kör han så järnet till Arboga, där den som köpt det för 
leverans finns.  

Handelsresorna på Kopparberg 1851-52 sker alltid på vårvintern, nå-
gon gång längre in på våren. Erik kör inte bara spannmål dit, utan även 
hö och halm. Bland spannmålen dominerar rågen. Men han forar korn 
och han säljer ofta timotejfrö och ärter också. Fröet har han tröskat 
själv. 

Vid sidan av de långväga resorna åker Erik eller andra ur hushållet 
relativt ofta till Köping eller Arboga, bland annat till marknaderna som 
hålls där. En del, men rätt lite, spannmål säljs där också. Till städerna 
kör han även ved på förjulsvintern. Mindre spannmålsposter avyttras 
inom socknen, eller byts mot tjänster av olika slag. Dagboken illustrerar 
en livaktig bytesekonomi. Ofta utför någon en tjänst mot delbetalning i 
pengar och delbetalning i spannmål. 

1851 köper Erik 25 ½ tunnor råg i Köping i olika poster till priser 
som varierar mellan 14 rdr, 24 sk. och 15 rdr. per tunna. Det är lite oklart 
om den största posten om 20 tunnor omedelbart säljs i Kopparber-
get/Ramshyttan, men i övrigt säljer han därstädes detta år 17 ½ tunnor 
för priser om 16 rdr. 12 sk. – 16 rdr. 36 sk. per tunna. Marginalen som 
ska betala frakten är alltså ca två riksdaler per tunna. Prisrelationerna är 
liknande 1852. Han köper råg i Köping eller lokalt i småposter av andra 
bönder för 15:36-16:9 per tunna och säljer i Kopparberget för 18 – 19 
riksdaler. 

Vid den andra nedslagsperioden, när Erik etablerats som förestån-
dare för ett bondehushåll med större markresurser har hans kommersi-
ella aktivitet ändrat karaktär. Brukningsenheten har större utsäde nu och 
får större skördar (frånsett 1868). Det har också skett en förskjutning 
bland de odlade sädesslagen. Erik Andersson sår alltmer havre, och 
mindre råg. Kornodlingen förblir hela tiden blygsam, liksom vete- och 
ärtodlingen, som var inriktad på hushållets egen konsumtion. 24 mars 
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1852 noteras symptomatiskt om en kvarnresa att han malde två tunnor 
råg och ”Dito til pannkaksmjöl två åttingar vette och ärter”475. 

De större skördarna ger ett ordentligt salubart överskott och det 
är i princip en stark ökning av havreförsäljningen det är frågan om, råg-
försäljningen ökar inte. Vårvintern 1868, efter missväxten 1867 är för-
hållandena speciella. Då säljer Erik ingen egen spannmål alls, men han 
köper heller ingen för egen del, den egna konsumtionen tycks tryggad 
(han köper dock rätt mycket potatis). Men 14 januari året därpå är han 
i Köping ”på priskurantsättning”. Då köper han 3 tunnor råg av Gustaf 
Olsson i Frosta, som han sedan hämtar i Frosta 21 januari. Han betalar 
28 rdr. tunnan för rågen – nära nog tredubbla priset jämfört med kring-
liggande år. Några dagar senare forar han upp rågen till ”Kopparberge” 
och säljer den till en Erik Ersson, för 32 rdr. tunnan. Undantaget de tre 
tunnorna han köpte dyrt och sålde ännu dyrare 1868, kör han under pe-
rioden 1868-70 ingen spannmål till Kopparberg. Dit kör han – eller sna-
rare hans drängar och söner, för han följer bara med något undantag 
med själv – i stället med halm eller hö. Halmförsäljningen på skilda håll 
är omfattande 1868, troligen till följd av den foderbrist som på många 
håll lär ha följt på katastrofskördarna 1867 och 1868. Han skickar hös-
ten 1868 ett parti om 1200 lispund halm (10,2 ton) till Stockholm. 

Spannmålen säljs nu i stället i Arboga och Köping, rågen som re-
gel i lass om ett par tre tunnor, havren däremot ibland i betydligt större 
partier. Merparten säljs nu på hösten direkt efter skörd och tröskning, 
från oktober till december. Skörden var usel även 1868 och i oktober 
lyckas Erik sälja fyra tunnor havre och två tunnor råg för 41 riksdaler 
tunnan på Arboga marknad – han noterar att ”Pettersson fick 37”. I de-
cember har priset fallit, han säljer ½ tunna råg i Köping för 10 rdr. 25 
öre.  Från 1869 noteras priset i öre per lispund. Han säljer hösten 1869 
15 tr. havre i två partier för 70 öre lispundet (det gör ungefär 12 rdr/tna). 
Råg säljs i småposter för 95-97 öre lispundet (knappt 14 riksdaler per 
tunna). 1870 säljer han råg och havre i småposter under våren, rågen för 
13-13 ½ rdr. per tunna, havren för 65 –75 öre per lispund. På hösten 
fortsätter han att i ”stan” d.v.s. Arboga sälja småpartier råg för 14 ½ 
riksdaler tunnan men havren säljs främst i ett par poster om 20 respek-
tive 21 tunnor för 80-83 öre lispundet. 

Förutom att spannmålsförsäljningen ökar så blir Erik Anderssons 
avsättning mer varierad. Han säljer allt oftare kött – kalv, får, oxkött – 
eller levande svin i regel i de närbelägna städerna. Posterna är dock små. 

                               
475 SBD 167. Motsvarande notiser fanns i Anders Perssons Torstunadagbok från 1840- och 
1850-talen. 
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Smör säljs också någon gång, liksom sporadiskt livdjur av nöt, någon 
ko, någon oxe. 

Som självständig bonde upphörde alltså Erik med den rena 
forkarlsverksamheten där fraktinkomsterna för järn och även forandet 
av annans spannmål var viktigt. Spannmålen har nu en enklare avsätt-
ning i det närbelägna Arboga. Det förefaller som om en marknadskanal 
för havre har öppnats via Arboga, men han söker sig avlägsnare mark-
nader för vissa av produkterna, halm och hö framför allt. 

Erik Anderssons dagbok är inte tydlig om hur handeln exakt går 
till. Undantagsvis bara, nämns vem i Kopparberg som säden säljs till 
och det nämns inte vem Erik fraktar järnet åt. Bara forlönen per 
skeppund eller senare centner noteras. Emellanåt framkommer ändå en 
del om praktikerna. Tydligt är t.ex. att han ibland vid marknader eller 
stadsbesök gör upp om köp av spannmål som han sedan hämtar. Det 
figurerar en hel del finansiella transaktioner, rätt omfattande betal-
ningar, ränteinbetalningar osv., men de tycks inte ha någon direkt kopp-
ling till spannmålshandeln, utan rör snarare förvärv av fast egendom. 
Direkta lån omtalas inte, men en viss myntbrist skvallrar väl den flore-
rande byteshandeln om.  

14.9. Arbetsrelationer 
I inledningen av sin dagbok talar Pehr Jansson om att när han skrivit 
ordet ”vi” så betydde det att vi har utfört en syssla tillsammans men när 
han skrev ”jag”, så betydde det att notisen ”tillkom” honom själv. Ty-
värr är det inte alltid självklart vad ”vi” star för.  Rimligast kan tyckas 
vara att det betecknade medlemmarna av hushållet, men det skulle, i 
vissa fall åtminstone, kunna betyda bygemenskapen. Så var det ju ”vi i 
byn” som straffades för brännvinsförsäljning. Detta är lite synd att Pehr 
är så typiskt oprecis, för det innebär att det är osäkert om t.ex. slåtterar-
betet utfördes gemensamt av byborna, eller enskilt av Pehr och hans 
hushåll. Jag har tolkat “vi” som hushållsmedlemmarna, utom när tecken 
tyder på att det rör byborna. Pehr är inte helt konsekvent. En rad sysslor 
och göranden återkommer år från år, men det är uppenbart att somliga 
utlämnas vissa år fastän de måste ha utförts. Allmänt sägs inte mycket 
om det inre hushållet, nästan inget sägs om kreatursskötseln (utom när 
hästen släpps i vall, eller när vissa hägnader uppfördes) och det går t.ex. 
inte att utröna något direkt om könsarbetsdelningen i jordbruket utifrån 
dagboken.  
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Dagboken innehåller 553 notiser 1795-1814 (enbart några måna-
der av sista året finns med) som kan klassificeras som reflekterande 
”jordbruksarbete”. Pehr noterade emellertid inte, som vissa andra dag-
boksförfattare varje dag hushållet arbetade med exempelvis slåttern, el-
ler hur många som deltog. Däremot anger han när slåtterarbetet började 
och när det slutade och ängen gavs upp för kreaturen att beta på. Det 
senare som alltid anges talar för att slåtterarbetet i byn om inte utfördes 
gemensamt, så att det åtminstone var starkt integrerat. De huvudsakliga 
ängsmarkerna låg ju inom gemensam hägnad. Det går ändå inte att be-
räkna arbetstiden som gick åt till höskörden eftersom den ofta överlap-
pade med den tidiga rågskörden. 

Den första rent jordbruksmässiga uppgiften på året var att köra ut 
dyngan på slädar på trädan. Det skedde på senvintern, oftast i mars. 
Detta bokförs normalt som en ”jag”-syssla, vilket skulle indikera att 
Pehr utförde den ensam. Det finns ett avslöjande undantag 29-30 mars 
1799, när Pehrs far ännu hade huvudansvaret. Då körde ”vi”, d.v.s. Pehr 
och hans far, ut gödseln. När gödseln på sommaren spreds ut från de 
utkörda högarna, var det frågan om en ”vi”-uppgift. Rimligen var alltså 
fler i hushållet involverade. Allt som allt nämns gödselhantering 19 
gånger i dagboken. 

Pehrs hushåll började vanligtvis plöja de fält som skulle besås 
med vårsäd i mitten av april. Vårplöjningen var en ”vi”-uppgift och om-
nämns 26 gånger. I sex av noteringarna skriver Pehr dock att ”jag” 
plöjde. Därpå följde snart vårsådden. Det stipulerades i byordningen att 
byns ålderman skulle samla byborna när det var dags för sådd och på-
minna dem om att se till att stängslen runt den åkermark som skulle 
besås var i ordning.476 Detta nämns inte i själva dagboken. Sådden var 
en distinkt ”vi”-uppgift till och med 1804, d.v.s. medan Pehrs far levde. 
Därefter noterar Pehr oftast att ”jag” sådde.  Sådden av ärter, hampa, 
rovfrö och linfrö, liksom potatissättningen var däremot ”vi”-uppgifter. 
Samma med vältning och lätt harvning av det nysådda fältet. 

Efter vårarbetet följde den andra intensiva arbetsperioden på som-
maren som var kopplad till höslåtter och höbärgning. Det står inget om 
att man hässjade. Vikten av detta arbete avspeglas i att Pehr gav det mer 
utrymme i dagboken än några andra sysslor. Det fick 114 notiser, föru-
tom 17 noteringar som bara handlade om inkörningen till ladorna. En-
ligt byordningen skulle bystämman fastslå dagen för slåtterns start. Hö-
arbetet sträcktes ofta ut över två månader, även om annat kom emellan. 
                               
476 Jag har inte haft tillgång till byordningen som refereras av Isaacsson (1968). Isaacsson skri-
ver att den överenskommits vid en bystämma i prästgården 14 maj 1809 och att den gällde för 
Mälby, för gårdarna under prästgården samt för den angränsande byn Säby. 



 311

Det var ett ”vi”-arbete. När Pehr någon gång skrev att “jag” slog gällde 
det små inhägnade hagar eller gräs på tomten. ”Vi” betecknar här sä-
kerligen hushållet, men det förefaller troligt att det var ett kollektivt ar-
bete där folk från andra hemman i byn deltog i gemensamt arbete för 
att sedan dela höet mellan sig. 

Vid 1773 års storskifte berördes bara en ängsmark ”Lillängen”. 
Den behölls odelad mellan Mälbybönderna och prästgården. I ett ytter-
ligare storskifte av bara ängsmark 1812 delas den mellan Mälby och 
Prästgården, men Mälbybönderna fortsatte att hålla sin del av ängen 
odelad mellan varandra. Övriga ängar – främst Storängen och Långkär-
ret – berördes inte förrän vid laga skiftet. Ängsmarken är alltså odelad. 
Till kartorna anges bara hur många lass ängarna gav.477 

Ytterligare en indikation på att slåtterarbetet var bygemensamt 
gäller ett litet ängsstycke. 7 augusti 1810 noterar Pehr att ”vi slog Snål-
täppan och vi fick två lass var”. Efter slåttern noteras det regelmässigt 
att ängen i fråga, t.ex. Storängen gavs upp, d.v.s. stängslingen öppnades 
så att kreaturen kunde komma in och beta. De magra notiserna i dagbo-
ken synes – tillsammans med skiftesakterna – indikera att slåttern sköt-
tes gemensamt, och att man för varje gemensamt slaget skifte delade 
lassen mellan sig enligt byamålet. Det får väl tänkas att gärdeshö (hö på 
impediment i åkergärdena) och tomthöet slogs individuellt. Huruvida 
mer arbetskraft lejdes för slåttern framgår inte, men Pehr Janssons bo-
uppteckning som faktiskt listar 24 liar, talar för att det var möjligt att 
många deltog.478 

Det finns inget som talar för att personer utanför hushållet deltog 
när löv- och vassfoder hämtades. 

Skörden (först av råg, senare av vårsäd) började ofta vid mitten 
av augusti och gavs totalt 46 notiser. Det var en ”vi”-uppgift enligt Pe-
hrs vokabulär och det finns inget som indikerar att övriga bybor var 
inblandade, även om det gemensamt hägnade gärdet ”gavs upp” åt kre-
aturen vid en viss noterad dag. Skördearbetet måste i vart fall ha varit 
koordinerat så att det var avslutat till denna möjligen förutbestämda 
dag. 

Sådden av höstsäd (ibland på svedjad mark) var en ”jag”-syssla. 
Tröskningen av rågen vidtog genast eftersom en del ny råg vanligtvis 
användes till samma hösts utsäde. I övrigt sträcktes tröskningen ut till 

                               
477 Storskifte för Vittinge by och Mäby 1773, (19-vit-45) och Storskifte av Vittinge bys och 
Mälbys Lilläng 1812, (19-vit-74). Skattehemmanets skog delades 1804 (19-vit-69). 
478 Bouppteckning efter Pehr Jansson 6 maj 1831. 
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februari det kommande året. Inget tyder på att tröskhjälp lejdes. Trösk-
ningen är underrapporterad i dagboken. Vanligtvis står det bara när den 
var färdig, då resultatet sammanräknas. 

Förutom det rena jordbruksarbetet finns det en del regelmässiga 
notiser om fiske i sjön och 49 notiser om byggnads- eller reparationsar-
bete avseende byggnader eller redskap. Vid några få tillfällen lejs hant-
verkare (exempelvis lejs en murare under flera dagar) och tre gånger 
lejs rotens soldat, Vitting, för att hjälpa till. 

Byborna i Mälby var involverade i olika plikter för socknen, hä-
radet, försvarsorganisationen och för den nationella och länsmässiga 
administrationen. De kan betraktas som skatter i form av dagsverken 
(arbetsränta). Hit hörde ett antal ”kungsskjutsar” beräknade som ett 
visst antal medverkande hästar per helt mantal. I regel gällde transport-
skyldigheterna militära transporter av manskap och material, t.ex. krut. 
Dessa åligganden ökade kraftigt 1808 när Sverige hamnade i krig med 
Ryssland. Totalt finns 23 notiser om sådana transporter. Ibland var hela 
socknen involverad med mer än 100 hästar. Vid många tillfällen bytte 
byborna tjänsterna mellan varandra och turades om.  

Byborna var också medansvariga för att hålla socknens och länets 
vägar i skick. Skyldigheten stod i proportion till ägoenhetens mantal. 
Byborna turades om att frakta grus och delade på annat vägarbete (20 
notiser). Pehr noterade mer eller mindre årligen detta som en ”vi”-syssla 
men det klargörs aldrig om han fraktade grus tillsammans med byborna. 

Under vintertransporter användes slädar och kälkar, men på våren 
blev det en viktig uppgift att bereda byns sommarvägar. Det verkar ha 
skötts gemensamt av byborna. Byborna verkar vid vissa tillfällen (16 
notiser) ha turats om att köra snöplogen. Slutligen förekom det att by-
borna arbetade tillsammans med att reparera lokala vägar eller broar. 

För att summera, finns få tecken på arbetsbyte eller gemensamt 
arbete inom byn. Det mesta arbetet verkar ha utförts på hushållsnivå, 
men mycket lite assistens från utomstående. Allt var emellertid inramat 
av byordningen eftersom sysslornas tidsbestämning påverkade stängs-
ling och betessläpp. Dessutom, eftersom ängarna var odelade och det 
finns direkta notiser om Pehrs hushålls andel av höet från namngivna 
slogar, kan slutsatsen dras att slåttern delvis var ett bygemensamt ar-
bete. För att upprätthålla byns infrastruktur – stängsel, vägar etc. – tu-
rades byborna om, eller samarbetade, på samma vis som när det gällde 
vissa offentliga plikter som kunde vara rätt så tidskrävande. 

Arbetsdelningen på Olof Janssons i Kila gård har inte studerats 
ingående, eftersom notiserna härvidlag är alltför sparsmakade. 
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Om vi håller oss till 1864-70 finns i Erik Anderssons i Tveta dag-
bok 1 953 arbetsdagar noterade, under vilka en eller flera personer 
kopplade till hushållet utförde huvudsakligen jordbrukssysslor, skogs-
arbete, samt byggnads- och reparationsarbete. I många fall utförde 
samma eller olika personer olika uppgifter varje dag som notering finns. 
Ofta specificeras vad de två torparna, de två drängarna eller Erik själv 
gjorde. Dagbokens ”vi” inkluderar ibland endast (några av) dessa fem 
personer, men i många fall står det klart att kvinnorna, Brita Cajsa och 
pigorna är inräknade. Detta gäller t.ex. slåtter och höbärgning och tro-
ligen även tröskningen. Helt klart gäller det linberedningen och tvätten, 
som ibland noteras. Kvinnornas namn noteras emellertid sällan, med 
undantag för Brita Cajsa som ofta omtalas åka till Arboga eller Köping, 
ibland specifikt för att sälja kött. En gång tar pigan Lovisa med Eriks 
och Brita Cajsas unge son Anders till kvarnen, ett par gånger far pigorna 
Lovisa och Fia till marknaden och en gång åker de till stan (Arboga) för 
att hämta en tårta till ett stort bröllop i Brita Cajsas hemby Torp.  

Jag har försökt reda ut i vilken grad personer utanför denna fasta 
arbetsstyrka arbetade för Eriks hushåll och vad de i så fall gjorde. Jag 
har försökt peka ut vilken slags relation detta arbete uttrycker (in natu-
rabyte, eller ren lönerelation). Dessutom har jag försökt reda ut i vilken 
mån medlemmar av Eriks arbetsstyrka arbetade på andra gårdar eller 
utförde någon form av offentligt arbete.  

Under (delar av) 95 dagar utförde utomstående, uppgifter på Eriks 
gård. Det mesta av detta (63 dagar) gällde byggnads- och reparations-
arbete samt brunnsgrävning. Sju dagar gällde skogsarbete, huvudsakli-
gen kolning. När det gällde mer specialiserade hantverkssysslor, efter-
sändes olika mästare. Vanligast var murare (24 dagar), snickare (nio 
dagar) och en smed (sju dagar). För annat byggnadsarbete rekryterades 
folk bland de jordlösa i byarna och dessa fullgjorde också det mesta av 
de utomståendes jordbruksarbete på gården. 12 personer ur denna kate-
gori påträffas i dagboken och de är oftast lätta att finna i kyrkoboks-
materialet. Den dominerande personen hette Tvetström. Det var ett sol-
datnamn som ärvts i generationer, så flera olika personer som figurerar 
i socknen skulle kunna vara aktuella, men troligast är att det rörde sig 
om en pensionerad soldat, som i sin tur fick en del tjänster av Erik. En 
annan frekvent arbetare var Per Haglind, i kyrkoböckerna förd som ar-
betare med eget hushåll. Han hade en liten jordplätt och fick hjälp av 
Erik med häst och plöjning. Fem besuttna bönder figurerar i dagboken 
arbetandes åt Erik och till det ska adderas tre fall när Erik lånade hästar 
av sådana grannbönder. De fanns alla i byarna Tveta eller Torp och det 
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gällde alltså en nära grannsamverkan. Noteringarna underskattar som 
kommer att framgå denna samverkan. 

Så till vad Erik Anderssons arbetsstyrka gjorde utanför hans gård. 
82 sådana arbetsdagar finns noterade. Oftast involverar de ett ospecifi-
cerat antal personer ur Eriks arbetsstyrka som assisterar någon grann-
bonde i arbetet. 57 av dessa dagar gäller tröskning, 25 gäller varierande 
sysslor, mest olika typer av transporter, men också plöjning, stängsling 
och någon gång skogsarbete. Gårdarna de arbetade på är belägna i 
Tveta, någon gång i Torp. Det rör sig alltså om arbete hos närbelägna 
grannar och med något enstaka undantag kan dessa identifieras i kyrk-
böckerna (i dagboken används oftast bara förnamn eller initialer). 

Bland namnen finns Erik Nilsson i Sör Tveta (nio gånger), ”JEA”, 
också i Sör Tveta (fem gånger). Dessutom nämns det vid 39 tillfällen 
(varav 34 gäller tröskning) att Eriks folk hjälper Sör Tveta. Detta är den 
vanligaste noteringen och det förblir oklart om tröskhjälpen till Sör 
Tveta gällde alla gårdar i denna by, eller bara en och i så fall vilken. För 
den senare tolkningen talar det faktum att ingen sådan samverkan med 
grannarna i Eriks egen by Väster Tveta, noteras.  

Tröskningen hade som nämnts till stor del mekaniserats vid denna 
tid. Maskinen som Erik och hans grannar använde var en mindre, mobil 
maskin, som drevs med kreatursvandring. Det är oklart om Erik ägde 
tröskverket själv och utförde tröskning mot betalning åt grannarna, eller 
om Erik och (några av) grannarna ägde tröskverket gemensamt. Det 
faktum att ingen betalning för tröskning någonsin nämns i dagboken – 
som annars specificerar monetära relationer och betalningar noga, talar 
för att det rörde sig om gemensamt ägande. 

Eftersom det står klart åtminstone vad gäller Sör Tveta, att Eriks 
arbetsstyrka hjälpte till med tröskningen där, utan att någon betalning 
förekom, är det troligt att denna tjänst återbördades in natura av Sör 
Tvetabönderna när Erik skulle tröska.  Eriks arbetsstyrka hjälpte alltså 
till med tröskningen i Sör Tveta 34 gånger. Vid Eriks egen bruknings-
enhet tröskades enligt dagboken 42 gånger under de inräknade åren (ärt- 
och frötröskning oräknad). Det är således troligt, att en arbetsstyrka från 
Sör Tveta tog del i tröskarbete på Eriks gård vid dessa tillfällen. Över 
tid var antalet tröskdagar ganska lika vid Sör Tveta respektive hos Erik, 
så bytet var ganska jämnt.  

Erik och hans arbetsstyrka hjälpte inte bara bönder i grannsam-
verkan utan också torpare och andra som hade små plättar jord att bruka. 
Tio torpare eller hantverkare fick sådan hjälp under åren. Totalt spen-
derades enligt dagboken 31 arbetsdagar på dem. Den nyss nämnde 
Tvetström dominerade. 19 av arbetsdagarna gällde honom. 
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Slutligen utförde Eriks arbetsstyrka en del publikt arbete. Det var 
inte av samma omfattning som för Pehr Jansson i Vittinge 50 år tidigare. 
24 sådana arbetsdagar är noterade i dagboken 1864-70. I tolv fall gällde 
det vägarbete (att hämta och sprida grus på byarnas interna vägar och 
på gårdsplanerna utgjorde en stor del av arbetet för Erik och hans folk, 
men det är inte inräknat här). Förutom detta bidrog Erik och hans 
drängar vid renoveringen av kyrkan och skolan i Medåker och de arbe-
tade även några dagar åt prästen. 

Om vi nu jämför arbetsrelationerna på Pehr Janssons gård i den 
oskiftad byn Mälby i Vittinge med Erik Anderssons i de skiftade byar 
han verkade i, så måste hållas i minnet att Eriks brukningsenhet var 
mycket större. Eftersom jordbruket fortfarande (bortsett från trösk-
ningen) var omekaniserat, så krävdes här mycket mer folk. Erik hade 
till att börja med en större reguljär arbetsstyrka. Familjen var större och 
det fanns två drängar och två pigor i stället för som hos Pehr bara en 
piga eller möjligen en piga och en dräng, dessutom regelmässigt hjälp 
från ett par torpare. 

I det dryga slåtterarbetet hos Pehr deltog hela byn, men det var 
varken fråga om arbetsbyte eller lönearbete, utan om en kollektiv insats, 
vilken följde av att byn var oskiftad och hade odelade ägor. Av samma 
skäl var en del av det arbete (sådd, skörd, betessläpp etc.) som Pehrs 
hushåll i och för sig utförde utan medverkan av andra, i tid reglerat av 
byordningen. Pehr skaffade i minimal mån arbetskraft utifrån. Det 
gällde i några fall byggnads- och reparationsarbete då yrkesfolk lejdes 
mot betalning.  Samma gällde för övrigt Olof Jansson i Kila, som ju 
dessutom lejde värmlänningar att plöja upp en äng. Dessutom utförde 
Pehr tillsammans med byborna en rad allmänna arbeten och rätt mycket 
tid lades på att hålla byns infrastruktur i stånd. 

I Eriks fall fanns inga odelade byägor. Ingen byordning var längre 
aktuell och reglerat samarbete inom byn (byarna) förekom inte. Ändå 
förekom grannsamverkan i hög grad. Det gällde då inte hela byn/by-
arna, utan ett fåtal bönder högst fyra, som uppenbarligen gemensamt 
investerat i ett tröskverk och som åtminstone bistod varandra när var 
och en tröskade. Tröskningen gick som vi kan konstatera fort (Pehr 
slagtröskade däremot ända in i februari), men mycket folk krävdes trots 
allt vid maskintröskningstillfällena. Här var det frågan om arbetsbyte, 
utan att pengar var inblandade. Även Erik lejde fackfolk när byggna-
derna skulle renoveras och de fick betalt i kontanter. Men i övrigt var 
arbetsbyte med jordlösa eller nästan jordlösa vanligt och det sätt på vil-
ket arbetsstyrkan tillfälligt utökades. Torparna bistod vid arbetstop-
parna på Eriks stora gård. Erik bistod med häst och plog när torparnas 
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små åkerplättar skulle bearbetas. Det går att hävda, att vad gäller arbets-
relationerna så innebar laga skiftet en individualisering. Det reglerade 
samarbetet föll bort, men valda samarbeten mellan fåtaliga bönder och 
jordlösa, inom och utom byn blev vanligare. 

14.10. Tre bondehushåll 
De tre bondehushållen som studerats var olika på flera sätt och de drev 
sina gårdar under delvis olikartade förhållanden. Det fanns dock, givet 
de skilda förutsättningarna, likheter i deras sätt att agera.  

För det första framstår alla tre som marknadsmedvetna entrepre-
nörer. Pehr Janssons gård var för liten för att hushållet skulle kunna 
prestera något omfattande regelbundet överskott av spannmål, eller för 
den delen smör eller kött, när hushållets behov var täckta och skatterna 
betalda. Pehr satsade därför på vidareförädling. Han utnyttjade sin fria 
ved och vintern då jordbrukssysslorna inte var betungande, till att 
bränna sprit, som han sedan sålde. Han köpte regelbundet spannmål, i 
uppenbart syfte att få mer råvara till sin saluvara, brännvin. Dessutom 
tog han flitigt på sig offentliga uppdrag som i vissa fall gav intäkter. 
Hushållets situation var känslig och bouppteckningen från 1831visade 
på en omfattande skuldsättning, även om nettobehållning fanns. Han 
lånade pengar och han lånade ut pengar. År 1804 finns i dagboken minst 
6 noteringar om att han lånar pengar eller betalar tillbaka på lån. Likaså 
finns 2 noteringar om att han lånar ut spannmål eller pengar, tre note-
ringar om att han tar emot panter (t.ex. silverskedar) och fyra noteringar 
om att han går i borgen för olika personers skulder till sockenmagasi-
net.479 

Olof hade minst dubbelt så mycket årligt besådd åker som Pehr, 
hans åkrar gav regelbundna överskott och han sålde årligen betydande 
mängder korn och råg på bergslagsmarknaden, framför allt i Falun. För 
Pehr var det rimligen svårt att skaffa någon buffert inför de rätt talrika 
missväxtåren i början av 1800-talet. I Olofs fall innebar missväxterna 
mest att saluöverskottet minskade. I bådas fall var fodersituationen re-
lativt osäker, men här fanns alternativ att tillgå, i form av utmarksfoder, 
vilket särskilt Pehr utnyttjade hårt. Foderskördsväxlingarna var i och 
för sig mer omfattande än växlingarna av sädesskörden, men utmarks-
fodret gjorde fodersituationen töjbar. 

                               
479 Pehr Jansson (1968). Pehr lånar: år 1804: 21/1, 1/2, 21/2, 17/9, 21/9, 28/11. Pehr lånar ut: 
17/3, 6/9. Pehr tar emot panter: 12/3, 10/4, 14/10. Pehr går i borgen: 20/1, 23/3, 3/5, 24/5.  
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Erik Andersson i Tveta slutligen, hade en brukningsenhet sam-
mansatt av tre hemmansdelar i tre olika byar. Hans hushåll hade avse-
värt större åkrar än de två bönderna i Kila och Vittinge. Det fanns nu en 
marknadskanal för havre och Erik sålde regelmässigt mycket havre på 
Arboga. Här fanns dessutom flexibilitet. Man odlade frö och sålde, man 
sålde lite grisar och levande nöt, ibland smör och kött. När krisåren slog 
till 1867-68 sålde man av från sitt uppenbarligen stora lager av halm, 
denna gång delvis till bergslagen, delvis till Stockholm. Eriks hushåll 
skapade stora överskott som måste inneburit en relativ okänslighet inför 
de hårda missväxter som drabbade även denna region i slutet av 1860-
talet. Erik hade dessutom en bakgrund som forbonde på bergslagen på 
50-talet, innan han var bonde i egen regi. Han var en marknadsinriktad 
entreprenör redan innan han blev bonde i eget namn. 

I ett avseende till är de lika. De försökte expandera sin verksam-
het. Pehr gick i sin fars fotspår och agerade ”grödköpare”. Det innebar 
att han arrenderade åkermark med växande gröda för att skaffa sig 
spannmålstillskott. I ett fall arrenderade han en hel hemmansdel i byn 
och han försökte köpa en hemmansdel i en grannby, men hejdades av 
ett bördsrättshävdande. Även Olof försökte skaffa mer ängsmark utan-
för byn och köpte sent en hemmansdel. Erik och hans hustru utnyttjade 
delvis familjerelationer för att utvidga sitt jordbruk. Riktigt hur Erik 
fick sin hemmansdel i Väster Tveta är inte helt klart, men tillskottet i 
Torp kom från Brita Cajsas far och sedan köpte de en hemmansdel i Sör 
Tveta där Erik tidigare vuxit upp på faderns gård.  

Olofs och i synnerhet Pehrs tillägnande av extra åker- eller ängs-
mark framstår här som kortsiktiga reaktioner på möjligheter som yp-
pade sig. De framstår också som en strävan att skaffa sig mer mark och 
potentiellt mer överskott. Jag tycker båda framstår som en slags mark-
nadsaktiva entreprenörer. Även om vi bara har två fall från ungefär 
samma tid och område så väcker Pehrs och Olofs ansträngningar att via 
någon slags marknad tillägna sig mer jord, om än tillfälligt, en miss-
tanke om att hemmansbruken vid denna tid inte nödvändigtvis var så 
stabila enheter till sitt omfång som man kanske oreflekterat tänker sig. 
Jonas Lindström har pekat på förekomsten av skattelandbor, alltså ar-
rendatorer av skattejord under såväl 1600- som 1700-talet, trots att för-
bud tidvis rådde. Han har också nämnt att sådana arrenderade hemman 
inte kunde skiljas från ägda, innan det började framgå av mantalsläng-
derna på 1810-talet.480 

                               
480 Lindström (2013). 
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Detta lilla dagboksmaterial tyder på större rörlighet än så. I man-
talslängderna efter 1810 framgår ägandet och brukandet av hela hem-
mansdelar, som ibland fogas till brukningsenheter sammansatta av de-
lar från olika byar. Men det var hemmansdelar, med hemmanens fasta, 
byamålsbestämda, proportioner av åker, äng och utmark. Vad som 
framkommer här är tillfälliga tillgodogöranden av enskilda åker- eller 
ängsstycken. Inte förrän 1896 skapades lagrum för att fritt avsöndra de-
lar av hemman utan tanke på proportioner av olika ägoslag. Men dag-
böckerna pekar på en dold marknad för kortsiktiga arrenden av enskilda 
jordstycken. Olof, Pehr, Pehrs far och Pehrs fars grannar kan knappast 
ha varit de enda bönderna vid denna tid som agerade på detta sätt. I 
Pehrs dagbok finns inget som pekar på att förfarandet var särskilt an-
märkningsvärt. Men sådana kortsiktiga arrenden av enskilda marks-
tycken framgår inte av mantalslängderna vare sig före eller efter 1810. 
De intecknades knappas på något sätt och torde kunna spåras i rättsligt 
material endast om konflikt uppkom. Annars förblev dessa aktioner 
dolda, om inte brukarna själva skrev om dem, i sina dagböcker.  

De två första hushållen verkade inom en annan institutionell ram 
än det tredje. Pehrs hushåll fanns i en reglerad by där byordningen och 
bystämman avgjorde när vissa arbeten skulle påbörjas och slutföras. 
Praktiskt berodde detta i första hand på att byns åkerskiften var gemen-
samt hägnade, liksom den huvudsakliga ängen. Det nödvändiggjorde 
samarbete och innebar t.ex. att allas slåtter respektive skörd, måste av-
slutas innan stängslet kunde öppnas och byns kreatur släppas på bete på 
ängen. Det innebar en mängd gemensamt arbete för att hålla byns infra-
struktur – vägar, broar, diken, brunnar och framför allt stängsel – i 
stånd. Detta ”bytvång” märks inte på något uttalat negativt sätt i dagbo-
ken. Det framstår trots allt som om Pehrs hushåll agerade för sitt eget 
bästa, för sin egen vinning. Byregleringen togs, verkar det, för given.  

Även Olof Janssons åkrar låg under hela dagbokstiden i gemen-
sam hägnad. Ängen var liksom hos Pehr oskiftad, men bara till 1819 då 
den delades upp. Därmed torde eventuellt gemensamt slåtterarbetet ha 
upphört i Öster Tullsta där Olof och hans hushåll hade sin gård. Hägna-
den runt byns äng var dock fortfarande gemensam, vilket innebar 
samma tidsmässiga bestämningar av både skörd- och slåtterarbete som 
hos Pehr, ifall inte Olof särhägnade sitt/sina egna ängsstycke(n). I bägge 
dagböckerna förekommer en rad ängsstycken som hö tas från. Det går 
inte att identifiera dem på befintliga kartor. Det går inte heller riktigt att 
klargöra var den ”Kihlgrens äng” låg, som Olof lät plöja upp på 1820-
talet, men det kan noteras att det skedde efter storskiftet av byns ängs-
mark.  



 319

Laga skiftet hade i början av 1850-talet svept över de tre byar där 
Erik Andersson hade mark och var aktiv. Bara små rester av kollektivt 
ägda och använda utmarker och ängar fanns kvar. Det fanns inga “open 
fields” där varje bonde hade ett antal tegar. Erik hade sin åker i några 
få distinkta block i de tre byar han hade mark. Han var tvungen att 
stängsla sina egna betesmarker och stänga in djuren snarare än att till-
sammans med byborna stänga dem ute från åker och äng. Detta innebar 
en stor skillnad gentemot de arbetsrelationer med byborna som Pehr var 
involverad i. Pehr samarbetade med byborna för att utnyttja en samägd, 
odelad markresurs, den fodergivande ängen, som var så central i det 
jordbrukssystem han verkade i. Erik hade mer direkt kontroll över sina 
markresurser än Olof och Pehr hade haft, med det följde också att han 
behövde mer kontroll över sin arbetsstyrka som dessutom måste vara 
större. Utrymmet för, eller behovet av, formellt bysamarbete minskade, 
fastän bebyggelsestrukturen i Tveta och Torp, som skifteskartorna vi-
sar, bibehölls mer eller mindre intakta. 

Men när jordbruket moderniserades blev det andra resurser än 
mark som förutsatte samarbete. Huvudsakligen var det maskinkapital 
som kunde och behövde delas. Tröskverket var som nämns i avsnitt 
12.3 typexemplet på en maskin som med fördel kunde samägas och 
samägande av stora tröskor med lokomobil, blev med tiden vanligt. Er-
iks tröskverk som använde animal dragkraft i stället för ånga, ser ut att 
ha varit föremål för ett tidigt fall av sådan maskinsamverkan.  

Uppenbarligen klarade alla de tre studerade bondehushållen att 
anpassa sig och adaptera till de skördeväxlingar som plågade den förin-
dustriella tidens bönder. Att Erik Anderssons hushåll kunde ackumulera 
ett visst välstånd till dess Erik avträdde gården till sonen Per Axel 1897, 
var ganska givet, även om den omställning som följde på 70- och 80-
talets fallande spannmålspriser kan ha inneburit prövningar. 

Bouppteckningarna från de två bönderna i Vittinge och Kila tyder 
också på välstånd. När Pehr Jansson i Vittinge dött 1831 på sin nya gård 
i Nässelsta, dit han flyttat 1814, visade bouppteckningen att han var 
starkt skuldsatt, även om tillgångarna med god marginal överskred 
skulderna. Mycket tyder på att hans hushåll på grund av destilleringen 
och de publika uppdragen hade haft relativt goda penninginkomster i 
förhållande till storleken på gården i Mälby. Pehrs bouppteckning visar 
på ett betydande innehav av hushållsvaror av lätt lyxkaraktär, som even-
tuellt representerade ett sparande. Värdet av ädelmetaller och textilier, 
inklusive sängkläder och gångkläder uppgick till 424 riksdaler, värdet 
av kreatursstocken till 270 och värdet av övrigt lösöre till 255 riksdaler. 
Hemmanet i Nässelsta värderades till 1 487 riksdaler och den växande 
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grödan till 104. Det faktum att de produktiva resurserna inte domine-
rade tillgångsvärdet visar att hushållet hade tillägnat sig ett visst väl-
stånd.481 

Bouppteckningarna efter Olof och hans hustru Anna liknar vad 
gäller inventarierna Pehrs, men har ännu större inslag av umbärligheter. 
I vagnparken finns t.ex. inte bara arbetsdon. I Annas bouppteckning 
1843 uppgick värdet av ädelmetaller, textilier mm till 832 riksdaler. Det 
var en större del av totala lösöret än hos Pehr Jansson, men det beror 
delvis på att Anna och Olof när Anna dog redan avträtt gården, varför 
kreaturs– och redskapsuppsättningen inte var komplett. Det framgår att 
Olof hade betydande fordringar.482 Olof och Anna hade ett långt stabi-
lare ekonomiskt läge än Pehr och Christina, som uppenbarligen sökte 
upprätthålla ungefär samma materiella standard ändå. Olof hade inve-
sterat i ombyggnader av gården, med eget timmer och köpt tegel. 1827 
lät han en karl från Orsa rödfärga mangårdsbyggnaden. Även Pehr skaf-
fade timmar, anlitade murare och köpte rödfärg.483 

Det har framgått att alla tre bönderna, Pehr Jansson i Vittinge un-
der 1800-talets första decennium, Olof Jansson i Kila under 1820- och 
1830-talet och Erik Andersson i Medåker på 1850- och 1860-talen alla 
var i hög grad marknadsaktiva bönder. De var inga subsistensjordbru-
kare. Erik hanterade efter laga skiftet en friare situation vad gäller mark 
och arbetskraft än hans kollegor i Vittinge och Kila gjorde, men det går 
svårligen att påstå att ”bytvånget” allvarligt begränsade de senares verk-
samhet. Alla tre dagböckerna är sparsmakade, Pehrs uttrycker dock mer 
känslor och engagemang än de andra två som strängt taget är knaster-
torra redogörelser över arbete och varu- och tjänstetransaktioner. Det 
står mycket klart att Pehr är ute efter att tjäna pengar och använder sina 
små resurser till att göra det. Lika tydligt är det att Olof Jansson i Kila 
är ute efter att maximera överskottet av sin spannmålshandel. Båda två 
försöker expandera sin verksamhet genom att skaffa mer jord. Att Erik 
Andersson var marknadsorienterad, redan från början, är klargjort. 

* 
Det har i framställningen hävdats – på basis av tidigare forskning 

– att bönderna tack vare ett regressivt skattesystem från mitten av 1700-
talet som lät dem behålla alltmer av överskottet utöver vad som behöv-
des för att producera gård och hushåll, fick ökade möjligheter att inve-
stera i ökad produktion och självständigt agera på marknaden. De fick 

                               
481 Bouppteckning efter Pehr Jansson 1831, Torstuna häradsrätt, FII:24, ULA. 
482 Bouppteckningar efter Anna Mårtensdotter 1843 och Olof Jansson 1843, Övertjurbo härads-
rätt, FII: 22, samt Sala rådhusrätt FII:30, ULA. 
483 Pehr Jansson (1968), Olof Janssons dagbok, SBD 70, NMA. 
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möjligheter att sälja sina produkter och köpa insatsvaror och leja arbets-
kraft. De kunde också köpa mer konsumtionsvaror och de kunde speci-
alisera sig alltmer på själva jordbruket. Hantverksprodukter, t.ex. tex-
tilier och redskap, som de tidigare tillverkat själva kunde de nu köpa. 

Det har legat som en förutsättning att bönderna agerade rationellt: 
att de föredrog mer framför mindre, och att de hade uppfattningar om 
hur de skulle skapa detta ”mer”. Det är lätt att tänka sig att jordskiftena 
accentuerade denna den rationelle bondens frihet. Hen blev fri från 
”bytvånget” och kunde mer individualistiskt än tidigare ägna sig åt sin 
produktion och sina affärer. Även släktband i form av bördsrätt löstes 
upp. Bonden blev fri visavi överhet, by och släkt.484 

De tre dagboksbönderna är värdiga representanter för en sådan 
kategori av rationella bönder som inte bara velat, utan haft en chans att 
investera, höja produktionen och sälja på marknaden, för att skapa sig 
ett välstånd. Allt talar för att många 1700-talsbönder i samma trakter 
också gjorde det.485 

Hur långt kan man generalisera från dessa dagboksbönder? Det är 
möjligt att särskilt de tidigare i viss mån tillhörde en slags intellektuell 
elit. Pehr Jansson blev t.ex. nämndeman och tog på sig en rad uppdrag 
som förutsatte hans goda skrivkunskaper. Men det är svårt att tänka sig 
att inte deras grannar – som de ibland samarbetade med för att tillfälligt 
skaffa sig mer jord – också hade liknande strävanden, även om deras 
resursbaser kanske gjorde att de i detaljerna agerade på andra sätt. Vis-
serligen hävdade länsmannen från Lagunda härad att merparten av 
spannmålen som fördes ut ur häradet, gjorde det i form av brännvin, 
men vi behöver inte lita på den utsagan, lika lite som vi behöver anta 
att varenda kvartsmantalsbonde i Vittinge, liksom Pehr, och uppenbar-
ligen hans grannar, drev lönnkrog. Pehr är förmodligen lite egen – han 
skrev som nämnts en del av sina mer intima anteckningar i runskrift – 
men det var många bönder som blev nämndemän, auktionsförrättare, 
kyrkvärdar eller som Erik Anderssons far, fjärdingsman. Det var många 
som hade publika och marknadsmässiga relationer. Olof Jansson var 
inte den enda bonden som forade sin spannmål till Falun, Erik Anders-
son var inte den ende bondsonen som forade säd, hö och järn mellan 
Bergslagen och Arboga och sedan marknaden för havre vuxit var han 
inte den ende bonden som sålde stora partier havre till Arboga och andra 
städer eventuellt för vidare export. Han var knappast den ende som pas-
sade på att sälja halm när foderpriserna rusade i Stockholm i slutet av 

                               
484 Jfr t.ex. Morell (2013a). 
485 Se t.ex. Erikson (2018). 
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1860-talet. Och Olof Jansson som lät värmlänningar plöja upp Kihl-
grens äng till sädesåker, var inte den ende bonde som nyodlade. Kort 
sagt dagboksbönderna – det finns fler – och deras varierande handlande 
bekräftar att det åtminstone från 1700-talets slut fanns bönder med re-
surser och incitament att både expandera sin produktion och agera på 
marknaden. Dagboksstudierna belägger inte teorin om att de direkta och 
indirekta successiva skattelättnaderna från 1700-talets början skapade 
utrymme för en redan tidigare rationell, men dessförinnan relativt ned-
pressad bondemenighet. Men de rimmar väl med teorin. 
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15. Agrar revolution. Slutsatser och tolkning 

15.1. Sammanfattade slutsatser 
Det är uppenbart att något ganska avgörande skedde med jordbruket i 
Uppsala och Västmanlands län under 1800-talets lopp. De data som ti-
digare i det här arbetet har antytt att förvandlingen skedde först mot 
slutet av seklet – det var då åkertillväxten kulminerade och växelbruket 
etablerades – stämmer även när vi mäter den samlade produktions- och 
produktivitetstillväxten. Produktion och produktivitet växte visserligen 
alltifrån omkring 1810, men tillväxten var i båda länen påtagligt högre 
efter 1850/1860 än dessförinnan. Dessutom förändrades proportionerna 
i produktionen mot mer animalier i produktionsmixen och markanvänd-
ningen inriktades (åter) mot mer foderproduktion. Produktionen, vare 
sig vi talar om förädlingsvärde i fasta priser eller i nettoproducerad livs-
medelsenergi ökade med ungefär 150 procent från tidigt 1800-tal till 
tidigt 1900-tal. Det blir knappt en procent i genomsnittlig årlig tillväxt, 
men mellan 1808 och 1860 växte förädlingsvärdet med 0,8 procent, 
mellan 1860 och 1906 däremot med mer än 1,3 procent. Eftersom jord-
bruksmarken i stort sett var av oförändrad omfattning, liksom antalet 
sysselsatta var, så ökade arealproduktiviteten och arbetsproduktiviteten, 
så mätt, i det närmaste lika starkt. Eftersom – vilket diskuterades både 
i kapitel 5 och kapitel 12 – arbetsmängden kan ha ökat trots att antalet 
sysselsatta i jordbruket inte gjorde det, så är slutsatsen om arbetspro-
duktiviteten sannolikt överdriven eller rentav omvänd: det är i själva 
verket fullt rimligt att avkastningen per nedlagd arbetstimme i jordbru-
ket inte ökade alls eller till och med sjönk, även om per capitaprodukt-
ionen ökade, helt enkelt därför att de som arbetade i jordbruket arbetade 
intensivare än förut. Detta ändrades med säkerhet mot slutet av peri-
oden, då arbetsbesparande teknologi avseende flera olika moment in-
troducerades. 

Det är att märka att tillväxten var avsevärd redan under första 
hälften av 1800-talet, från 1808 till 1850 växte förädlingsvärdet per sys-
selsatt eller per hektar med drygt 30 procent. Men mellan 1850 och se-
kelskiftet växte den med inte mindre än 90 procent. Redan trenden från 
1808 till 1850 avviker starkt från den som gällde mellan mitten av 1700-
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talet och början av 1800-talet, då det inte var någon tillväxt alls. Kan 
uppgången ha börjat före det tidiga 1800-talet? Ja, men i så fall var den 
inte varaktig. 1767 och 1770 års produktionstal är baserade på utsäde 
och ett normerat korntal, från 1802 och framåt har vi årsvisa korntals-
uppgifter. Eftersom 1808 som är ett 9-årsmedeltal ligger på praktiskt 
taget samma nivå som 1767/70 så kan ingen varaktig ökning dessförin-
nan ha ägt rum. Möjligen är dock den animaliska produktionen över-
skattad 1767/70. 

Den agrara revolutionen i de två länen kan alltså, med utgångs-
punkt i tillväxtmönstret dateras till det långa tidsspannet ca 1810-1900 
eller snarast till perioden mellan 1850 och 1900. Från mitten av seklet 
ägde en stark acceleration i tillväxten rum dessutom förändrades pro-
duktionstillväxtens komposition. Till en början, fram till och med 1860-
talet var det växtproduktionen som ökade kraftigast. Potatisskördarna 
blev allt större fram till 1880, ungefär. Råg- och kornskördarna bara till 
omkring 1860. Det var dittills inte frågan om några starkt växande hek-
tarskördar, även om hektarskördarna under några delperioder växte 
ganska påtagligt (för potatisen sjönk de). I stället berodde de successivt 
växande skördarna på ett ökat utsäde, eller med andra ord på en ökning 
av den besådda arealen, d.v.s. på nyodling, omvandling av ”naturlig” 
foderproducerande mark till åker och i någon mån på minskad trädning, 
det vill säga en utveckling bort från det faktiska tvåsädet. Efter seklets 
mitt fortsatte denna process. Dessutom växte då hektarskördarna, men 
framför allt ökade den husdjursbaserade produktionen starkare än växt-
produktionen (för mänsklig konsumtion). Att animalieproduktionen 
ökade kraftigt hade sin bakgrund i att alltmer av åkermarken reservera-
des för djurfoder, havre, blandsäd och åkerhö. Nyodlingen fortsatte 
även om den avtog efter 1880-talet och trädans omfattning minskade. 
Successivt gick allt fler jordbrukare i länet över till ett sex- till åttaårigt 
rotationsbruk, där fleråriga vallar var ett viktigt inslag. 

Det fanns tendenser till ekologiska obalanser, enligt den topogra-
fiska litteraturen redan vid mitten av 1700-talet och de accentuerades 
fram emot 1800-talets mitt. Foderresurserna var uppenbart ett problem 
i vissa slättområden och det tycks ha upptagit jordbrukarnas liv, även i 
mer skogliga områden, vilket dagboksanalysen i föregående kapitel vi-
sade. Efter 1800-talets mitt torde dessa obalanser ha kunnat skjutas i 
bakgrunden till följd av starkt tilltagande havreodling, odling av bland-
säd och vallgräs (timotej och klöver på åkern. Djurtätheten minskade 
visserligen då, men samtidigt ökade antalet kor (produktionsdjur) jäm-
fört med dragare och korna växte starkt i storlek, avkastning och värde. 
Tack vare foderväxtodlingen ökade fodermängden per nötkreatursenhet 
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mot slutet av 1800-talet, den hade sitt minimum i början av 1800-talet, 
men då var kreaturstätheten per besådd areal åker å andra sidan mycket 
högre än den senare skulle bli. 

Även om ekologiska obalanser alltså möjligen utvecklades, så 
tvivlar jag på att det var dessa i sig som föranledde de masshandlingar 
bland jordbrukarna som förändrade produktionens omfattning och in-
riktning. Jag tror att bönderna, under hela perioden agerade som mer 
eller mindre rationella producenter visavi en marknadsomvärld. Givet 
sammanhanget foder-gödsling-sädesavkastning var det hela tiden lo-
giskt av dem att satsa på den länk som var svagast. Jag tror de gott och 
väl var etablerade som sådana vid 1700-talets mitt och att de styrdes till 
stor del av marknadslogik och en rationalitet som sade dem att mer var 
bättre än mindre, vad gäller livsmedel och livsresurser i allmänhet. De 
hade alltså målsättningar som de använde sina resurser för att uppnå 
och marknadssignaler – men även institutionella förändringar, som t.ex. 
skiftena – påverkade hur de använde sina resurser. Hur förutsättning-
arna för att bönderna vid denna tid kunde rationellt sträva efter ökad 
produktion och idka rationell agens på marknaden har inte varit före-
målet för denna studie, men har ju som nämnts utretts tidigare. Jag åter-
kommer strax avslutningsvis till en diskussion om detta. Här ska blott 
levereras några argument för att bönderna under den tid som förelig-
gande studie behandlar, verkligen var (hade blivit) sådana rationella 
marknadsproducenter. Belägg är inte svåra att finna. 

För det första är det tydligt att mängder av bönder reagerade på 
de prissignaler som marknaden gav. Det är särskilt uppenbart vid tre 
tillfällen. Så stimulerade de höga spannmålspriserna under Napoleon-
krigen under 1800-talets första decennier skånska bönder (och godsä-
gare) till att utnyttja 1803 års förordning om enskifte, odla upp tidigare 
betes- och fodermark och öka saluproduktionen av spannmål.486 Ingen 
större sådan effekt av denna prisutveckling kan skönjas i det här aktu-
ella undersökningsområdet, men en undersökning har i alla fall visat att 
priserna på jordbruksfastigheter steg i takt med spannmålspriserna, att 
bönderna var välbärgade och var invävda i kreditsystem som närmast 
förutsätter inkomster av handel med överskott, men all sannolikhet i 
form av spannmål.487 

Vid nästa större prisförändring, som följde i spåren av Englands 
slopande av spannmålstullarna och Krimkriget på 1850-talet, reagerade 
detta undersökningsområdes bönder tydligt. Spannmålspriserna steg 
drastiskt (liksom fastighetspriserna, vilket är ett tecken på att stigande 
                               
486 Dahl (1941); Dahl (1942); Olsson (2005); Olsson & Svensson (2010); Bohman (2010).  
487 Erikson (2018).  
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inkomster från spannmålsförsäljning kapitaliserades i fastighetsvär-
den)488 och den redan befintliga exportmarknaden för spannmål, särskilt 
fodersäd, närmast havre växte snabbt. Medan de sydliga och västliga 
länens jordbrukare redan tidigare svarat med att öka sin havreprodukt-
ion via uppodling av foder- och betesmarker, skedde detta nu på bred 
front i stora delar av landet. Som visats ovan ökade inte minst bönderna 
i Västmanlands län sin havreproduktion och sin havreförsäljning kraf-
tigt. Att öka just havreproduktionen var tacksamt. Havren var en an-
språkslös gröda som krävde föga gödsel och den kunde lätt bli första 
gröda på fuktig, dåligt dränerad mark som plöjdes upp för första 
gången. Havren var starkt kopplad till den expanderande nyodlingen.  

Det tredje tillfället utvecklades gradvis, men framför allt från 
1870-talet. Då började spannmålspriserna sjunka i Västeuropa till följd 
av rysk och transoceansk konkurrens.489 Trenden som länge förelegat, 
att animaliepriserna steg i förhållande till spannmålspriserna accentue-
rades.  Bönder och godsägare agerade tillsammans politiskt för att in-
troducera skyddstullar för jordbruket, vilket blev verklighet 1887. Sam-
tidigt ändrades produktionsinriktningen bland bönder. På åkern växte 
alltmer fodersäd och andra fodergrödor för den egna gårdens behov. 
Framemot seklets slut var mjölk, som i mängder av framväxande meje-
rier – eller hemma på gården – förädlades till smör, jordbrukets viktig-
aste saluprodukt, även i områden, t.ex. Upplandsslätten, som tidigare 
varit helt inriktade på saluproduktion av spannmål.490 

För det andra förefaller det som om många bönder – men inte alla 
– relativt snabbt insåg fördelar med laga skiftet: det innebar starkare 
individuell kontroll över markresurserna och det kunde underlätta inför 
nyodling.491 Det senare gällde rimligen redan storskiftet av ängsmark, 
som ofta ägde rum senare än storskiftet av åkermarken. Ängsmarken 
som tidigare ofta verkar ha varit samfälld, eller möjligen delad i smala 
tegar, privatiserades i större skiften och det bör omedelbart ha ökat möj-
ligheterna att nyodla där, även om nyodlingarna måste särhägnas indi-
viduellt, då de privata ängslotterna ändå ännu låg inom byns gemensamt 
inhägnade ängsgärde. I laga skiftet, som hade samband med den nya 
hägnadsförordningen från 1857 fullföljdes denna privatisering och 
varje ägare fick nu all inägomark, äng som åker i några få, i många fall 
                               
488 Projektet Institutionell förändring och agrarekonomisk tillväxt i östra Mellansverige 1810-
1880 har (primärt för annat syfte) samlat in prisuppgifter från alla försäljningar av jordbruks-
fastigheter i Västmanlands län 1845-1869 och det går att visa på en kraftig prisstegring från 
mitten av 1850-talet. 
489Aparicio, G., Pinilla, V., & Serrano, R. (2009). 
490 Morell (2001). 
491 Persarvet, Erikson & Morell (2022). 
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endast ett block där deras handlingsfrihet visavi byborna var i stort sett 
total, även om besväret tillkom, att de måste hägna in sin betesmark 
eller på annat sätt (tjudring, vallning) sörja för att deras kreatur inte 
kunde göra intrång på deras egna eller andras numera ohägnade åker-
skifte. I Västmanlands län som övervägande var skogsrikt kunde billiga 
stängsel ordnas redan innan de moderna trådstängslen spreds. Även om 
ståndspersoner var överrepresenterade bland de som tidigt sökte skifte 
var de flesta som utnyttjade vitsordet att begära laga skifte av byns mark 
trots allt bönder Det kan också noteras att viljan att skifta tydligt följde 
konjunkturerna, närmast spannmålspriserna. Höga priser gav överskott 
som kunde finansiera skiftet. Kulmen inträffade under 1850-talet.492 

För det tredje finns ingående skildringar av handlande bönder, 
från Hälsingland, Ångermanland, Dalarna och Västergötland och andra 
områden. Genom att handla med, och transportera egna och andras pro-
dukter skapade, upprätthåll och återskapade bönderna den regionala ar-
betsdelningen.493 Naturligtvis rörde det sig om marknadsproducenter 
och bönder som agerade på marknaden för att bättra uppehället eller om 
möjligt berika sig, vilket en del gjorde. Mängder av ytterligare belägg 
kan tas fram. Här kan nämnas Patrick Svenssons (2001) agrara entre-
prenörer i Skåne eller Marja Eriksons Torstunabönder i Uppland 
(2018), som invecklade sig i snåriga inbördes kreditrelationer och dess-
utom, för fastighetsköp och annat, tog lån i Riksbanken mot säkerhet i 
silverpjäser. 

För det fjärde mötte oss några konkreta exempel på definitivt 
mycket marknadsorienterade bönder som sökte öka sin produktion, sina 
överskott och sitt välstånd, i förra kapitlet, som grundades på tre bon-
dedagböcker. Detta kan inte generaliseras hur som helst, men som dis-
kuterades i det kapitlet är det inte rimligt att dessa dagboksbönder som 
ibland samverkade med sina grannar, på något avgörande systematiskt 
sätt agerade annorlunda, vad beträffar odling, hantering av överskott 
och visavi marknaden, än mängder av andra bönder. 

Jag tror att det var från marknaden som bönderna mötte, där de 
fann avsättning för sina produkter och där de kunde köpa investerings-
varor och konsumtionsartiklar som de ansåg gjorde livet lättare eller 
roligare eller bara gav status, och som de genom sitt agerande var med 
att hela tiden återskapa, som impulserna till de masshandlingar som ma-
nifesterades som en agrar revolution under 1800-talet, givet böndernas 
tillskapade förutsättningar, hade sitt främsta ursprung. Marknaden 
räcker dock inte. Resonemanget förutsätter inte bara deras rationalitet, 
                               
492 Persarvet, Erikson & Morell (2022). 
493 Se framför allt Utterström (1957, II) men även Ullenhag (1982) och Morell (1982). 
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utan att de institutionella förhållanden de verkade under, var sådana att 
de fick incitament och resurser att agera på detta vis. 

Resultaten av denna studie kan mest handgripligt sammanfattas 
genom att utfallet av de i kapitel 5 nämnda 19 hypoteserna genomgås. 
Hypoteserna återges i rak stil. De svar studien givit återges i kursiv stil. 

1. En omfattande nyodling förekom framför allt från och med ti-
digt 1800-talet och fram till 1870-talet, då den planade ut. Nja! 
Nyodlingstakten stegrades successivt från tidigt 1800-tal till 
1880-tal, men nyodlingen fortsätter på hög nivå längre än så. 

2. Nyodlingen var svagare än den genomsnittligt var i Sverige un-
der motsvarande period.  Det stämmer möjligen för Uppsala 
län, men inte alls för Västmanlands län med dess stora inslag 
av skogsbygd. På riksnivå fördubblades åkerarealen från 1800 
till 1870. Samma gällde Uppsala län, medan åkerarealen i Väst-
manlands län ökade med 125 procent. Räknat från 1810 ökade 
åkerarealen i riket till 1910 med cirka 150 procent, i Uppsala 
län med 134 procent och i Västmanlands län med 310 procent. 
Däremot fanns självfallet län där tillväxten var ännu mycket 
starkare.  

3. Fram till omkring 1860 inriktades nyodlingen framför allt på 
ökad spannmåls- och potatisproduktion. Ja. 

4. Även under den tidiga nyodlingsfasen naggades det faktiska 
tvåsädesssystemet i kanten genom (temporär) uppodling av 
ängsmark och odling av vissa grödor på trädan. Ja. Den faktiska 
trädan minskar i omfattning redan till 1820 och är då långt un-
der 50 procent. Denna tendens var mycket tydligare i Västman-
lands län, där havreexpansionen var omfattande, vilket den ald-
rig riktigt blev i Uppsala län. 

5. Efter 1860 innebar nyodlingen i växande grad transformation av 
odlingssystemet bort från traditionellt tvåsäde, mot allt större 
inslag av växelbruk, med fokus på foderväxtodling på åkern. Ja 
det börjar redan tidigare men växelbruket blir riktigt allmänt 
tydligt först från och med 1880-talet. Särskilt i Västmanland kan 
man skönja en gradvis övergång från ett tidigt förekommande, 
ganska spritt och expanderande lindbruk (långtidsträda), där 
havre intermittent sås på ängsmark till ett mer renodlat växel-
bruk när havre-ängscirkulationen och cirkulationen på fast-
marksåker, den gamla åkern med dess tvåsäde fusioneras. 

6. Ängsmarken minskade successivt och snabbt som en spegelbild 
av tillväxten av åkermark. Ja. 
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7. Allt större del av åkermarken inriktades på produktion av 
humanföda, fram till cirka 1860, sedan vändes denna trend och 
alltmer av jordbruksmarken användes för produktion av kre-
atursfoder. Ja. 

8. Livsmedelsproduktionen per capita ökade påtagligt, särskilt mot 
slutet av perioden. Nej. Livsmedelsproduktionen mätt i energi-
termer ökar per capita fram till 1860. Därefter sjunker den och 
är stabil mot slutet av perioden. Det hänger samman med att 
allt större del av produktionen avser animaliska livsmedel och 
den produktionen är mindre energieffektiv än växtproduktion av 
humanföda. 

9. Animalieandelen av jordbruksproduktionen (i värde- och ener-
gitermer) sjönk fram till omkring 1860, men steg därefter. Ja.  

10. De ekologiska obalanserna skärptes fram till omkring 1850. 
Detta manifesterades av att a) arealen ängsmark i förhållande 
till arealen besådd åkermark sjönk; b) fodertillgången per kre-
atursenhet mätt i skördeenheter sjönk; c) antalet kreatur (ne) per 
ha besådd åkermark sjönk; d) mängden dragdjur i förhållande 
till antalet produktionsdjur ökade; e) hektaravkastningen av grö-
dor på åkern sjönk. Allmänt sett Nja. a) Ja. Mängden ängsmark 
i förhållande till arealen besådd åkermark sjönk; b) Nej. Foder-
tillgången per nötkreatursenhet, mätt i skördeenheter ökade 
hela tiden; c) Ja; d) Nej, proportionen dragdjur ökade till 1808, 
men sjönk sedan. Det var stor variation mellan slätt- och skogs-
bygd; e) Nej hektaravkastningen steg för samtliga grödor utom 
potatisen, för vilken den sjönk till 1850-talet. Ökningen var dock 
mycket ojämn. Ökningen var påtagligast sent under 1800-talet. 

11. De ekologiska obalanserna minskade efter 1860. Detta manife-
sterades av att a) minskningen av arealen ängsmark i relation till 
arealen åkermark avtog; b) fodertillgången per kreatursenhet 
mätt i skördeenheter ökade; c) antalet kreatur (ne) per ha besådd 
åkermark ökade; d) mängden dragdjur i relation till antalet pro-
duktionsdjur minskade: e) hektaravkastningen av grödor på 
åkern steg. Allmänt sett Nja. a) Mängden ängsmark i förhål-
lande till åkermark fortsatte att minska i ungefär samma takt; 
b) Ja, fodertillgången per ne fortsatte växa; c) Nej, antalet Ne 
per hektar besådd åkermark fortsatte att minska, men framför 
allt korna blev större, avkastade mer mjölk och ökade i värde; 
d) Ja, proportionen dragdjur sjönk kraftigt; e) Ja hektaravkast-
ningen steg för samtliga grödor utom potatis. För potatisen var 
hektaravkastningen efter 1860 stabil. 
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12. Antalet oxar per 100 hästar steg under några årtionden vid mit-
ten av 1800-talet, men sjönk på lång sikt. Det kan ha varit en 
anpassning till relativ foderbrist. Varierade, men på flertalet 
håll stämmer detta. 

13. Arealproduktiviteten steg under hela undersökningsperioden. 
Ja, men mer mot slutet av perioden. 

14. Arbetsproduktiviteten steg inte fram till omkring 1850. Oklart. 
Produktionen per capita jordbruksbefolkning steg kontinuerligt 
under hela undersökningsperioden, men förmodligen ökade an-
talet arbetstimmar per person i jordbrukets bruttobefolkning så 
pass mycket att arbetsproduktiviteten i realiteten inte steg för-
rän mot slutet av perioden i och med den begynnande mekani-
seringen. 

15. Arbetsproduktiviteten steg påtagligt från och med 1800-talets 
sista tre decennier. Ja. 

16. Marknadsutvecklingen avspeglad i prisutvecklingen var sty-
rande för nyodling och produktionsutveckling, vilket innebar in-
tensifierad expansion av nyodling under Napoleonkriget ca 
1800-1815; Krimkriget och perioden därefter (1850-tal) samt 
efter 1870. Produktionsutvecklingen efter 1870 betingades av 
den växande efterfrågan på mejeriprodukter och den accelere-
rade höjningen av animaliepriserna relativt spannmålspriserna. 
Allmänt sett Ja. Det stämmer på alla uppräknade punkter, även 
om expansionen under Napoleonkrigen var blygsam och svår 
att påvisa med tillgängligt material för detta undersökningsom-
råde. 

17. Nyodlingen intensifierades i storskiftets efterföljd, d.v.s. efter 
ca 1770. Nej ingen påtaglig ökning förrän 1820 och den kan 
knappast kopplas samman med storskiftet, möjligen i så fall med 
storskifte av ängsmark.  

18. Nyodlingen intensifierades i laga skiftes efterföljd, d.v.s. efter 
omkring 1840. Ja, åkerarealens ökningstakt stegras påtagligt 
efter medianåret för tidiga laga skiften (1841). Men mycket av 
ökningen kan från 50-talet även ha stimulerats av marknadsut-
vecklingen 

19.  Nyodlingen och produktionstillväxten var mer omfattande i 
skogs- och bergslagsbygder än den var i rena slättbygden. Ja, i 
fallet Västmanlands län är detta mycket tydligt vilket visas av 
häradsvis nyodling. De nordliga socknarna i Uppsala län, vilka 
hade större inslag av skog än de sydliga och även innefattade 
gruv- och järnbruksområden, ökade sin andel av länets totala 
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åkerandel från storskiftesfasen (runt 1770, till tiden för Ekono-
miska kartan 1862 och fortsatte göra så fram till uppgifterna i 
SOS 1913-20).  

15.2. Agrar revolution. Agrara revolutioner 
Ägde det således rum någon agrar revolution i undersökningsområdet 
Uppsala och Västmanlands län under perioden 1750-1920, som ovan 
närmare avgränsats till 1810-1900, eller till och med till 1850/60-1910? 
Vad bestod den i så fall i? Ägde det rum flera agrara revolutioner? 

Tre företeelser bör hållas isär. För det första den agrara revolut-
ionens förutsättningar och orsaker, för det andra de tekniska och orga-
nisatoriska skeenden som den består i, för det tredje dess resultat som 
definierar den. 

Låt oss börja med resultatet. Vi har pläderat för, i anslutning till 
framför allt brittisk forskning, att den agrara revolutionen är något som 
försiggår under ett relativt kort skede och resulterar i en stark agrar eko-
nomisk tillväxt, som delvis föregår, delvis utgör en förutsättning för och 
delvis flyter in i den industriella revolutionen. Den bidrar till den in-
dustriella utvecklingen genom att effektiviseringar i jordbruket frigör 
arbetskraft, försörjer växande icke-agrara befolkningar, skapar mark-
nader för kapital- och konsumtionsvaror från industri och import, och 
ackumulerar kapital. Det finns många som hävdar att alla, eller åt-
minstone flertalet länder som industrialiseras, dessförinnan, eller i an-
slutning till industrialiseringen genomgår en agrar revolution. 

Tillväxten kan avläsas som växande agrar produktion och i att 
produktiviteten i jordbruket ökar. Vi har talat om arealproduktiviteten 
som ökar i och med att mer kapital och arbete läggs ner på brukandet 
av en i allt väsentligt lika stor mängd jordbruksmark. Resultaten i stu-
dien är entydiga här. Tillväxten är i undersökningsområdet stark från 
och med 1810 ungefär, vare sig man mäter den i fasta priser eller i ener-
gitermer. Den accelererar dessutom påtagligt efter 1800-talets mitt. 
Arealproduktiviteten, avkastningen i relation till arealen utnyttjad jord-
bruksmark växer också och det beror framför allt på att mer kapital och 
arbete läggs på varje hektar jordbruksmark. Det äger alltså rum en in-
tensifiering av markutnyttjandet som framför allt tar sig uttryck i att äng 
och annan foderproducerande mark liksom betesmark förvandlas till 
åker. 
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För att arbetskraft verkligen ska frigöras andra näringar till 
fromma, måste även arbetsproduktiviteten öka. När man jämför pro-
duktionsskattningarna för jordbruket, med den befolkning som antas ha 
varit sysselsatt i jordbruket i undersökningsområdet, framstår det som 
om arbetsproduktiviteten ökat under hela undersökningsperioden. Vid 
närmare betraktande finns som nämnts tydliga indicier på att arbets-
mängden i det egentliga jordbruket per enhet i jordbruksbefolkningen 
ändå ökade i början av processen. Det berodde på att folk arbetade fler 
timmar, men framför allt på att en stor del av jordbruksbefolkningen 
blev starkare specialiserad på just jordbruk och ägnade mindre av sin 
tid på sidoaktiviteter av olika slag. Bonden började förvandlas från a 
Jack of all trades till en specialiserad jordbrukare. Under den senare 
delen av undersökningsperioden, från 1870-80 ungefär, vidtog vad som 
ibland kallats hästmekaniseringen och en rad arbetsbesparande maski-
ner, som innebar att en given mängd arbetstimmar räckte till att bear-
beta större arealer, togs i bruk. Det gäller framför allt maskiner relate-
rade till slåtter och sädesskörd, men även tröskning. 

Vi kan konstatera att produktionen både per arealenhet jordbruks-
mark och per bruttoenhet av jordbrukets arbetskraft växte i området från 
början av 1800-talet och in på 1900-talets första decennium. Det finns 
tydliga indicier som pekar mot att någon motsvarande tillväxttakt inte 
förekom direkt före denna period. Det äger dessutom rum en påtaglig 
acceleration i produktionstillväxten efter mitten av 1800-talet. Det är då 
som både arbets- och arealproduktiviteten växer som starkast och det är 
endast från och med då, ungefär, som det är tydligt att arbetsprodukti-
viteten verkligen växer.  

Resultatet vittnar alltså om förändringar som innebar en agrar re-
volution, enligt den definition som här använts, som var utsträckt över 
hela perioden från 1810 till sekelskiftet 1900, men som accentuerades 
efter 1800-talets mitt. Skulle vi tidsfästa den agrara revolutionen i reg-
ionen snävt, så ägde den rum mellan 1850 och 1900. Det innebär att 
den agrara revolutionen senareläggs, jämfört med vad som ofta tidigare 
ansetts gälla. Jag tror dock det beror på en viss regional bias i forsk-
ningen. Den agrara revolutionen inföll tidigare i Sydsverige och 
Västsverige, i alla fall i delar av dessa regioner.  

Så till de skeenden som kännetecknar en agrar revolution, själva 
de tekniska och eller organisatoriska förändringar som ger de resultat 
som definierar den. I huvudsak är de allmänna för agrara revolutioner i 
olika miljöer. Ett element, som inte fokuserats så starkt här är en allmänt 
spridd förbättring av åkerbruksredskap, vilket innebär förbättrad och 
effektiviserad jordbearbetning. Redskap, plogar och djupharvar av järn 
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eller stål står i centrum. Den allmänna spridningen av växelbruk, med 
mer varierade rotationer, med växande inslag av foderväxter, inte minst 
baljväxter som tar upp och mineraliserar luftkväve och som innebär en 
intensifiering av markanvändningen, är en annan allmän faktor, som 
dyker upp överallt. Även det sena 1800-talets mekanisering, med slåt-
ter- och skördemaskiner i centrum återkommer på de flesta håll. Nyod-
lingen kan betraktas som mer specifik för länder som Sverige. I England 
ökade till exempel inte åkerarealen särskilt mycket under vad som be-
traktats som den agrara revolutionen där. Men jag har pläderat för att 
nyodlingen är en integrerad del av intensifieringsprocessen på samma 
sätt som växelbruket och att den faktiskt, under den här aktuella peri-
oden har starka direkta kopplingar till växelbruket. 

En sista ingrediens som återkommer på de flesta håll är stärkta 
förfoganderätter, tydliggjord äganderätt till mark. I Sverige, Danmark, 
norra Tyskland och England tar sig denna viktiga förändring i jordskif-
ten, ”enclosures”, i Sverige framför allt i laga skiftet. Man kan argu-
mentera för att skiftet snarast var en förutsättning för den agrara revo-
lutionen i t.ex. Sverige och möjligen var de tydliggjorda förfoganderät-
terna överallt det. Ganska tydligt är, till exempel att skifte av ängsmark 
(alltså även storskifte) underlättade den individuella uppodlingen av 
ängsmarken, alltså nyodling. Även om det inte direkt studerats här, är 
det också rimligt att tänka sig att laga skiftet, som bland annat innebar 
att den bygemensamma stängslingen upphörde och varje ägare mer fritt 
kunde disponera sin mark, åker som äng, gjorde det lättare att odla upp 
ängsmarken.494 Det är inte svårt att argumentera för att laga skiftet, ge-
nom att det gav varje jordägare en fri disposition av sina marker utan 
hänsyn till byordning eller bygemensamma hägnader och be-
tessläppsrutiner, kraftigt underlättade införandet av växelbruk. 

Men skiftena innebar inte bara förutsättningar för något, de var 
också i sig – vilket geograferna gjort så tydligt – ett omskapande av 
landskapet som i sig var revolutionärt. Det instämmer jag i, även om 
jag inte går med på att jordskiftena under 1800-talet var den agrara re-
volutionen. 

Liksom resultatet av den agrara revolutionen, är alltså dessa ske-
enden som konstituerar den, någorlunda lika i de flesta fall, givet, na-
turligtvis, skiftande naturliga förutsättningar. Att dessa skeenden – ny-

                               
494 Till det kommer det kända faktum att vissa jordägare vid skiftet kunde tilldelas stora mäng-
der äng eller ”odlingsmark”, men litet åker, vilket nödvändiggjorde snabb uppodling av (en del 
av) ängsmarken, för att ägaren i fråga ens skulle komma upp i samma åkerareal och sädespro-
duktionspotential som före skiftet. 
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odlingen, skiften, övergång till växelbruk, stärkta privata förfogande-
rätter till mark – ägde rum i undersökningsområdet under undersök-
ningsperioden var inte okänt tidigare och torde vara ytterligare klarlagt 
i denna skrift. Nyodlingen accelererar alltifrån 1810-talet, genomföran-
det av radikala skiften (Laga skiften) kulminerar på 1850-talet. Växel-
bruket har då redan börjat spridas – uppkomsten av en gräs-havre-cir-
kulation på ängen är ett förstadium – men det är knappast fullkomnat 
förrän på 1880-talet.    

Innan vi lämnar skeendena som konstituerar den agrara revolut-
ionen, måste vi ta upp frågan om flera agrara revolutioner, under denna 
själva period. F.M.L. Thompson hävdar alltså, som framgått i kapitel 2 
ovan, att den första agrara revolutionen egentligen bara innebar reorga-
nisation och förbättrade tekniker för att inom varje gårds näringsmäss-
iga kretslopp cirkulera de resurser gården hade: den inbegrep jordskif-
ten och intensifiering i form av uppodling av ängsmark och införande 
av växelbruk med kvävefixerande foderväxter på åkern. Via det fixe-
rade luftkvävet och växande mängder stallgödsel höjdes arealprodukti-
viteten495, men jordbruket fortsatte att baseras på cirkulering av de lo-
kala resurserna. Inte mycket infördes utifrån, den foderväxtbesådda 
åkern, var noga räknat bara en mer raffinerad äng som fortfarande var 
åkers moder, utsädet, gödseln, den animala dragkraften och den mänsk-
liga arbetskraften reproducerades på gården, även om den förmådde 
producera avsalugrödor. Under Thompsons andra agrara revolution 
bryts denna cirkel och in träder externt producerade foderresurser (ol-
jekakor) och gödselmedel. Oljekakor kunde faktiskt användas direkt 
som gödsel. Viktigare var att utfodringen med oljekakorna gav ökade 
mängder stallgödsel som inte grundades på näringsuttag från den lokala 
markresursen. Dessutom tillkom ren handelsgödsel, tidigast i form av 
benmjöl, superfosfat och guano. Det interna kretsloppet bröts, eller 
kanske ska vi säga förstärktes genom införsel av externt – på skuggare-
aler – producerad energi och näring. Äng var inte längre lika entydigt 
åkers moder. Fabriker, gruvor och åkerfält i andra delar av världen blir 
åkers moder. 

Vilken av Thompsons två (första) agrara revolutioner är det som 
omvandlingen i Västmanlands och Uppsala län 1850-1900 motsvarar? 
Som Thompson framhåller behöver de två konceptuellt skilda revolut-
ionerna inte nödvändigtvis vara kronologiskt åtskilda. 

 Olika handelsgödselmedel började förekomma i Sverige från 
mitten av 1800-talet, men omfattningen var blygsam. Oljekakor finns 

                               
495 Jfr Chorley (1981) och Allen (2008). 
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med i importstatistiken första gången 1859, men mängderna är till en 
början obetydliga. 1880 importeras tolv kilo per ko, 1895 15 kilo per ko 
och 1910 76 kilo per ko.496 

För Skånes del kan nog Thompsons första agrara revolution sägas 
vara genomförd 1850, för Söderslätt kanske redan 1820. För delar av 
Västsverige kanske något decennium senare. Men för det är aktuella 
undersökningsområdet är den knappast fullt genomförd före 1880. Där-
med överlappar Thompsons första och andra agrara revolution delvis 
varandra i Mellansverige, men inte i Sydsverige. För Thompson inleder 
hästmekaniseringen i slutet av 1800-talet den tredje agrara revolut-
ionen. I Sverige inleds denna mekanisering på allvar under 1870- och 
1880-talen. Alltså överlappar revolution ett, två och tre varandra i 
undersökningsområdet. För Bairoch signalerar i stället hästmekanise-
ringen den andra agrara revolutionen och den överlappar i så fall den 
första, i undersökningsområdet, men, återigen, inte i Skåne. 497 

För min del anser jag att inslaget av ”Thompsonsk” andra agrar 
revolution trots allt är mycket obetydligt i Sverige före 1880, och fort-
farande litet före 1900. I själva verket dominerar den första agrara re-
volutionens teknologi långt in på 1900-talet, även om det utifrån kom-
mande inslaget av näringsämnen och fossil energi för drag och drivkraft 
samt externt framställda redskap och maskiner (Thompsons tredje, re-
spektive Bairochs andra agrara revolution) växer påtagligt då. 1850-80, 
en mycket stark tillväxtperiod, var det bara den första agrar revolution-
ens teknik som var förhärskande i den här studerade regionen. Den 
första agrara revolutionen kan således dateras antingen till ca 1850-
1900 eller 1850-1880, beroende på om man accepterar inslag av andra 
och tredje revolutionens teknologi, eller inte. Tillväxten är för övrigt 
lika hög 1850-80 som 1880-1906. 

Om man betraktar jordbruket som ett ekologiskt system som om-
sätter näringsämnen och energi, så är det tydligt att det som sker under 
större delen av 1800-talet inte principiellt representerar någon större 
omvandling över huvud taget. Näringsresurserna (gödseln) och energin 
(dragkraften) som jordbruket behöver, produceras under hela seklet 
nästan uteslutande på respektive gårds, bys (eller i varje fall mindre om-
rådes) fodermarker, som är åtskilda från de marker som producerar 
humanföda. Åtskillnaden är blott tydligare i början av seklet då ängen 

                               
496 BiSOS F, Utrikeshandel och sjöfart 1858-1910; HSB, BiSOS N Jordbruk och boskapsskötsel 
1865-1910. 
497 Resonemanget innebär att den agrara revolutionen så att säga svepte över Sverige, från 
Skåne där den förslagsvis inleddes kring 1805-10 till Mälarlänen (och norr därom) där den 
fullföljdes fram emot slutet av seklet. 
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alldeles entydigt är åkers moder. Mot slutet av seklet har ängen försvun-
nit och fodret som ger gödsel och dragkraft produceras på åkern, men 
det är fortfarande åtskilda arealer som ger djurfoder och humanföda, 
även om ytorna växlar temporärt med mycket kortare intervallet. Egent-
ligen förekommer även vid 1800-talets slut, och en god bit in på 1900-
talet efter genomförd (första) agrar revolution, ett mer avancerat äng-
är-åkers-moderjordbruk. Det finns naturligtvis hål i kretsloppet, där ex-
ternt producerad näring och energi väller in, men de är inte dominanta. 

Successivt penetreras skalet i detta kretslopp genom de mekan-
ismer som Thompson identifierar och som innebär att externt produce-
rad energi och näring kommer jordbruket till del.  Från slutet av 1800-
talet härrör växande delar av kraftfodret från importerade medel, olje-
kakor, soja, importerad majs och havre. Det är näring som införs jord-
bruket utifrån. Den är producerad på vad som för det svenska jordbru-
kets del alltså kan kallas skuggarealer.498 Det omsätts naturligtvis delvis 
i human föda, men också i gödsel, så en hel del av gödseln som tillförs 
kommer att ha indirekt externt ursprung. Under 1900-talets första de-
cennier accentueras detta förhållande i och med att mängden handels-
gödsel som tillförs jordbruket, också från en slags skuggarealer, inom 
landet eller långt bortifrån, tillförs. Sakta men säker kommer också 
drag- och drivkraft att tillföras från externt håll. Redan vid mitten av 
1800-talet förekommer ångtröskverk som eldas med stenkol, det forts-
ätter in på det nya seklet då elektriciteten, som då härstammar från kon-
trollerade vattenfall, tas i bruk för samma ändamål. Snart börjar också 
traktorn, som drivs av importerade fossila drivmedel att ha betydelse. 
Efter andra världskriget fullkomligt exploderar dessa tendenser: huvud-
parten av den näring och den energi som åtgår i jordbruket för att pro-
ducera humanföda kommer då från växande skuggarealer som ger göd-
sel och fossilt bränsle. Industriellt framställda växtskyddsmedel, även 
de med delvis fossilt ursprung ersätter mycket av den mekaniska ogräs-
bearbetningen. 

Jämfört med detta, ser den tekniska omvandlingen som ägde rum 
under 1800-talets första agrara revolution ut som en obetydlighet. 

Men det var den ju inte. Vi har just visat att effektiviseringar, ge-
nom införande av ny hands-on teknologi och ny organisation av resur-
serna, inom vad som i grund och botten förblev ett äng-är-åkers-moder-
system faktiskt ledde till omfattande tillväxt, en starkt växande areal-
produktivitet och möjligen även en viss ökning av arbetsproduktivite-

                               
498 Jfr Pomeranz (2000). 
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ten. Inget tyder på att motsvarande tillväxt på så pass kort tid förekom-
mit tidigare i det förindustriella agrarsamhället, fastän långt bakåt i jord-
brukarsamhällets gryning mer grundläggande systemförändringar ägt 
rum.499 

Slutligen återvänder vi till de sociala och ekonomiska förutsätt-
ningarna för den agrara revolutionen. I motsats till revolutionens defi-
nierande tekniska och organisatoriska nyheter, verkar de variera från 
land till land, vilket rimligen beror av den tidigare ekonomiska och po-
litiska utvecklingen. För att hålla det enkelt: I Storbritannien har många, 
från Karl Marx och Robert Brenner, till Andrew Young, Lord Ernle, 
Gordon Mingay och Mark Overton hävdat att det var det kapitalistiska 
storjordbrukets uppkomst under 1700-talet, och de sociala och politiska 
processer som ledde fram till detta som utgjorde den viktiga förutsätt-
ningen. I Tyskland skedde, som Thompson framhåller en rad genom-
gripande förändringar inom jordbruk och industri, under loppet av 
några decennier under 1800-talet och det är tydligt att den nya enade 
tyska statens roll och den mycket snabba industrialiseringen var oerhört 
viktig härvidlag. 

För Sveriges del har ingen kunnat bortse från att – även om många 
herrgårdar och storjordbrukare gick före med de tekniska och organisa-
toriska nymodigheterna – den stora omvandlingen under 1800-talet bars 
upp av självständiga bondejordbrukare som på de flesta håll domine-
rade brukningsstrukturen eftertryckligt. Frågan är bara hur dessa bönder 
blev framgångens bärare. Ortodoxa marxister som Brenner, verkar ha 
förnekat att det var möjligt. När Eli Heckscher betraktade 1700-talets 
Sverige (som han i motsats till 1800-talet studerade ingående) så bekla-
gade han den svaga agrara utvecklingen. Han tyckte sig se den bero på 
avsaknaden av förebildliga kapitalistiska jordbrukare av det brittiska 
slaget. I så måtto uttryckte han sig både som de franska fysiokraterna 
och den politisk-kulturella överheten i 1700-talets Sverige. Vi fick nöja 
oss med tröga, konservativa och irrationella bönder och en lågt stående 
modernäring. Liberala reformer (varur dessa nu uppstod) innebar emel-
lertid på 1800-talet en andlig strömkantring bland bönderna som snabbt 
förvandlades från irrationella traditionalister begränsade av sitt eget 
bytvång till rationella nydanande marknadsproducenter.500 

70-talistgenerationen av ekonomisk-historiska agrarhistoriker i 
Sverige torgförde ett annat förslag: Rationella var bönderna redan från 

                               
499  Se t.ex. Welinder (1998), ss. 32-43, vars resonemang, tillsammans med Emanuelsson (1997) 
inspirerat de senaste textstyckena. 
500 Det kan noteras att franska mentalitethistoriker, t.ex. Le Roi Ladurie, i grund och botten 
resonerar på samma sätt. 
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början. Förutsättningen för att de fram emot 1800-talets början, eller lite 
tidigare, kunde bli självständiga marknadsproducenter/konsumenter 
och nydanande jordbrukare, var det faktum att institutionella och poli-
tiska utvecklingar i 1700-talets samhälle, inneburit att de vid det laget 
behärskade en någorlunda stor och växande del av det överskott de pro-
ducerade utöver vad som åtgick till hushållets reproduktion samt att de  
kunde hysa realistiska förhoppningar om att de kunde få behålla och 
utnyttja ett ökat överskott, ifall de lyckades åstadkomma ett sådant.  

Dessa politiska och institutionella förändringar har tydligast ana-
lyserats av Lars Herlitz (1974), men även av Maths Isacson (1979), 
Carl-Johan Gadd (2000) och Mats Olsson (2005).501 

När denna generation ekonomisk-historiker i Sverige framförde 
som en huvudsynpunkt att politisk utveckling – framdriven av politiskt 
aktiva och handelsaktiva bönder – som innebar att böndernas rätt till 
mark och till produktionsöverskottet från sina gårdar, bidrog till att för-
vandla bönderna till rationella marknadsproducenter, inte för att de ti-
digare inte varit rationella, utan för att de tidigare inte haft medel eller 
incitament att agera på det nydanande sättet så var det i opposition både 
mot ortodox marxistisk teori som inte tillerkände bönderna modernise-
ringskraft eller agens och mot idealistisk historieskrivning som hävdade 
att bönderna under 1700-talet inte var rationella, men blev det under 
inflytande av liberala reformer under 1800-talet. 

Vad låg alltså bakom den (första) agrara revolutionen just i Sve-
rige? 

Politiska och institutionella förändringar som innebar att bönder-
nas fick behålla större del av överskottet och fick grundade förhopp-
ningar om att behålla stora delar av växande överskott om de ökade 
produktionen. 

Ekologiska obalanser: ja, med viss tvekan. Kännbara utfodrings-
problem fick bönderna att agera genom att ändra markutnyttjandet. 

Marknadssignaler, närmast prisutvecklingen under olika delperi-
oder, avseende spannmål och animalieprodukter. 

Ytterligare institutionella förändringar, enskifte och laga skifte, 
som gav de individuella jordbrukarna större egen kontroll över sina 
markresurser och därmed möjligheter att självständigt, eller i samver-
kan med vem de ville, genomföra förändringar. 
  

                               
501 De finns sammanfattade i Morell (2013a). 
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16. Appendix: Metoder vid skattning av 
åkerareal, ängsareal, utsäde, besådda arealer 
och skördar 

Detta kapitel redogör för metodiken vid skattningen av vegetabiliepro-
duktionen i alla dess steg och för de antaganden som dessa skattningar 
utgår från. Kapitlet, som på sätt och vis kan betraktas som en kärna i 
detta arbete, anbefalles för den metodiskt intresserade läsaren. Särskilt 
avsnitt 16.4 om odlingssystem, utsädesvolymer och besådd areal måste 
betraktas som centralt, men det är strängt taget inte nödvändigt att läsa 
detta kapitel för att följa framställningen i de kommande empiriska ka-
pitlen (6-15). Det är också så att de huvudsakliga antaganden och reso-
nemangen, som är helt grundläggande för skattningarna, återkommer 
även i de följande avsnitten. 

Utgångspunkten är både vad avser åkern och ängen, uppgifterna i 
Beskrivningen till Ekonomiska kartan (EK). Ekonomiska kartan anses 
tillförlitlig och refererar i princip till en given tidpunkt. Det finns ingen 
egentlig anledning att tvivla på att uppgifterna där var i stort sett kor-
rekta.502 I Uppsala läns fall färdigställdes EK redan 1860–64 men för 
Västmanlands läns del först 1909–1914. Det medför att det principiella 
angreppssättet blir delvis olika vid skattningen för de två länen. För 
Uppsala län har vi en fast punkt i det tidiga 1860-talets EK och lagaskif-
tesakterna behövs bara för att täcka in en tidigare period. För Västman-
lands läns del, gäller den fasta, säkrare angivelsen i princip studiens 
slutpunkt, 1910-14, eller snarare 1907, som är medianåret för när de 
olika kartorna upprättades i det västmanländska fallet. 

                               
502 För tillkomstprocessen, se Kartografiska sällskapet (1922), ss. 105-117. Jfr Svensson (1965), 
ss. 26-32, som baserat på genomgång av kartläggningsmetod och vissa smärre egna kontroll-
undersökningar håller EKs arealsuppgifter, som även när EK upprättades nära efter skiften, 
byggde på självständiga uppmätningar, för de mest tillförlitliga. Det finns dock vissa smärre 
anomalier där kartan inte överensstämmer med nästan samtida laga skiftesakter (meddelat av 
Lars Nyström). 
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16.1. Åkern under storskiftes-, enskiftes- och 
lagaskiftesperioderna, ca 1750-1865 

16.1.1. Uppsala län 
För det sena 1700-talet, storskiftesperioden, har åkerarealen skattats 
med utgångspunkt i arealuppgifterna i storskiftesakterna. Storskiftespe-
rioden börjar efter lantmäteriförordningen 1749 (även om enstaka stor-
skiften, delningar och s.k. storbyten förekom tidigare503) och sträcker sig 
egentligen fram till lagaskiftesstadgan 1827. Flertalet storskiften av in-
ägomark, genomfördes före år 1800, 1760-1780-talet innefattade de 
flesta storskiftena och vi har för skattningen av åkermarksutvecklingen 
vad beträffar Uppsala län inte använt senare storskiften än de som ge-
nomfördes 1800. Medianåret för dessa storskiften är för Uppsala läns 
del 1767 (om man räknar på skiftat mantal eller skiftade åkerarealer) 
eller 1768 (om man räknar på antalet skiftade byar). De samlade läns-
skattningarna avser emellertid egentligen något diffust ”den tidiga stor-
skiftesfasen”.504 Alla storskiften verkställda före 1800 i Uppsala län har 
genomgåtts och åkerareal samt i förekommande fall ängsareal har no-
terats. I de fall samtliga byar i en socken storskiftades inom tidsramen, 
ger summan av åkeruppgifterna från dessa, hela socknens åkerareal. Så 
är emellertid praktiskt taget aldrig fallet. 

De flesta, men långt ifrån alla byar, storskiftades under den givna 
perioden (eller inte alls). Oftast skiftades bara inägor, alltså åker och 
äng. Ängsuppgifter saknas i flera fall även där inägor skiftades. Dessu-
tom berör de endast inägoäng, medan utmarksäng (liksom skog) ibland 
skiftades i (oftast) senare separata storskiften som bara omfattade äng 
eller/och skogsmark. Även separata skiften för inägoäng finns. Dessa 
skiften, som inte innefattar åkermark har inte genomgåtts systematiskt, 
för hela länen utan enbart för vissa socknar i explorativt syfte. För att 
skatta åkerarealen i varje socken vid storskiftesperioden har för Upp-
lands del en modifierad variant av Hannerbergs metod utnyttjats.505 
Principen är följande:  

1. Åkerarealen i samtliga de av varje sockens byar som storskif-
tats under perioden noteras. 

2. Åkerarealen noteras avseende samma byar vid tiden för ekono-
miska kartan. 

                               
503 Granér (2002). Se också Isacson (1979), ss. 76-77. 
504 Jfr Hannerberg (1941). 
505 Hannerberg (1941). 
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3. Totala landarealen, enligt EK, i de storskiftade byarna vid tiden 
för ekonomiska kartan, med avdrag för större sjöar och vattendrag no-
teras. Denna landareal antas vara samma vid storskiftesperioden som 
vid EK. 

4. Vad Hannerberg kallar den partiella åkerprocenten beräknas 
vid tiden för storskiftet (A) respektive vid tiden för ekonomiska kartan 
(B), avseende de storskiftade byarna. Det är alltså dessa storskiftade 
byars samlade procentuella andel åker av samma byars givna landareal 
vid tiden för storskiftet, respektive vid tiden för ekonomiska kartan. 

5. Den totala åkerprocenten för hela socknen vid tiden för ekono-
miska kartan uträknas. (C) Den uttrycker alltså andelen av socknens 
landareal som är åker vid tiden för ekonomiska kartan. 

6. Det antas att förhållandet mellan de storskiftade byarnas åker-
procent (uppodlingsgrad) och hela socknens är densamma vid tiden för 
storskiftet och vid tiden för ekonomiska kartan. Socknens totala åker-
procent D vid storskiftet, fås då ur ekvationen: D/A=C/B; D=A*C/B. 
Uppodlingsgraden (åkerprocenten) i hela socknen vid storskiftet är 
alltså lika med åkerprocenten i de storskiftade byarna vid storskiftet 
multiplicerat med uppodlingsgraden i hela socknen vid ekonomiska 
kartan, dividerat med åkerprocenten i de storskiftade byarna vid tiden 
för ekonomiska kartan. 

7. För att skatta åkerarealen i hela socknen vid tiden för storskiftet 
multipliceras D (socknens skattade totala åkerprocent vid storskiftet) 
med landarealen, som alltså antagits lika vid tiden för storskiftet som 
vid tiden för ekonomiska kartan. 

Man kan förenkla betydligt. Om man inte justerar för att byar ut-
vecklades annorlunda än socknen (vilket Hannerberg ibland försökte 
göra), så betyder det ovanstående samma som antagandet att vid stor-
skiftet undersökta byars andel av socknens (häradets) totala åkerareal 
är densamma vid storskiftet som vi EK. Socknens åkerareal vid stor-
skiftet fås då genom att man multiplicerar sockens åkerareal vid EK 
med kvoten av undersökta byars åkerareal vid storskifte och vid EK. 
Samma görs för alla socknar och sockenarealerna adderas till en läns-
summa. 

Självklart finns felkällor. För det första kan hänvisas till ovanstå-
ende utläggning (avsnitt 4.2.) om åkerbegreppets osäkerhet. För det 
andra är det givetvis möjligt att olika byars – inom samma socken – 
åker tillväxte i olika takt. Hannerberg försökte ta hänsyn till detta ge-
nom att kontrollera byarnas olika läge i landskapet, men jag tror egent-
ligen inte det kan leda särskilt långt. Det är knappast värt besväret, vi 
får leva med viss osäkerhet. Osäkerheten ökar naturligtvis när det är få 
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byar i en socken som skiftats. Det finns några sådana exempel. Vad 
gäller Uppsala län har jag i ett fall av 87 nödgats anta att åkern i en 
socken som undandrar sig skattning på ovanstående sätt hade samma 
åkertillväxt som häradet de låg i, i övrigt. Osäkerheten beroende på just 
detta, blir i länssammandraget obetydligt. 

I vissa fall är det svårt att fastställa att exakt samma enheter mättes 
i storskiftesakten som vid ekonomiska kartans upprättande. Ibland är 
det lätt åtgärdat. Det förekommer t.ex. att någon enhet som inräknades 
i en bys areal vid storskiftet, inte inräknades vid EK. Det kunde t.ex. 
gälla kyrkoherdeboställen. Sådant har åtgärdats genom att uppgifterna 
för de utbrutna enheterna adderats till EKs byuppgifter. I fall där avvi-
kelser mellan EKs och storskiftesakternas mantalsuppgifter inte kunnat 
förklaras (örestals- och mantalsuppgifterna i storskiftesakterna har även 
jämförts med motsvarande uppgifter i lagaskiftesakter för att spåra or-
saker till avvikelserna) så har respektive by helt enkelt tagits bort från 
skattningsunderlaget. Det innebär till slut att ”bara” 826 byar ingår i 
underslaget för skattningen av Uppsala läns areal vid storskiftespe-
rioden. 

Eftersom arealsuppgifter och verkställighetsår för skiftet insam-
lats för ett stort antal byar, för vilka arealsuppgifter även finns i EK 
finns goda möjligheter att disaggregera materialet regionalt och under-
söka var åkertillväxten var påtagligast, både på socken- och häradsnivå.  

För Uppsala län har vidare utnyttjats de fåtaliga enskiftesakter 
som upprättades mellan 1807 och 1827. På så sätt kan Uppsala läns 
åkerareal omkring 1820 skattas. 

Långt färre byar är involverade i enskiftet än vid skattningarna 
utifrån storskiftet. Bara 71 enskiftesakter har använts och medianåret 
för enskiftenas antal är 1820. Skattningen utifrån enskiftesakterna har 
förenklats starkt, eftersom skiftade byar saknas i många socknar. Till 
utgångspunkt har tagits tillväxten för respektive by från dess enskifte 
till Ekonomiska kartans uppgift till utgångspunkt. För varje härad har 
en vägd genomsnittlig åkerförändring (uttryckt som den andel av EKs 
åker som var åker redan vid ES) räknats ut på basis av åkerarealsför-
ändringen för varje skiftad by. Vikterna utgörs av varje enskild skiftad 
bys andel av totala åkerarealen i respektive härad. Genom att multipli-
cera respektive härads andel av häradets åker vid EK skattas varje hä-
rads åker vid ES. Sedan summeras häradsskattningarna vilket ger en 
länssiffra. Ängsarealerna enligt ES skattas på samma sätt.  

Innebörden är alltså att alla byar i respektive härad antas ha pro-
centuellt lika mycket mindre åker vid tiden för ES än vid tiden för EK, 
som de byar som genomgick ES hade. Det finns en uppenbar felkälla. 
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Om det antas att enskiftena påverkade (snabbade på) arealtillväxten, så 
borde byar som inte genomgått ES ha haft större areal vid tiden för ES 
än de får vid skattningen. Det skulle innebära, att tillväxten mellan SS 
och ES på länsnivå underskattas, medan tillväxten från ES till EK över-
skattas. För att kontrollera för detta kan man göra skattningen på mot-
svarande sätt, men utgående från SS i stället för EK. Detta är emellertid 
komplicerat, eftersom det förekom att byar inte både stor- och enskif-
tades. Man kan även prova att använda mantalet, som hjälpvariabel och 
skala upp de uppmätta byarnas åkerareal till häradsarealer den vägen. 
Så har dock inte gjorts i detta fall. Materialet är alltså litet och skatt-
ningen osäker. Vi nöjer oss med att konstatera att det eventuellt är så, 
att tillväxten mellan storskiftesperioden och enskiftesperioden un-
derskattas. 

För att brygga över luckan mellan enskiftet och EK (1862-4) har 
i det uppländska fallet tidiga laga skiftesakter upprättade mellan 1827 
och 1850 utnyttjats. Senare utförda laga skiften än 1850 kan antas åter-
spegla mer eller mindre samma areal som finns enligt EK och används 
därför inte. En fördel med de laga skiftena, jämfört med storskiftena är 
att ängen i samtliga fall också kan skattas, eftersom i princip all mark 
skiftades samtidigt vid laga skifte. Medianåret för dessa tidiga lagaskif-
ten i Uppsala län är 1841. Materialet är litet, det omfattar inte mer än 
227 akter. 

Här har samma version av skattning som för storskiftesperioden 
utnyttjats, men på häradsnivå, i stället för på sockennivå. Ängsarealen 
har skattats på samma sätt som åkerarealen.  

Både avseende ES- och LS-perioderna har ett härad (Bro) utan 
skiften antagits ha haft samma procentuella förändring fram till EK som 
grannhäradet Håbo. 

Även med kompletteringarna från ES och tidiga LS, blir det en 
lång lucka i underlaget där hållpunkt saknas, nämligen från median-
punkten 1767 till medianpunkten 1820, 53 år. Den skulle innebära att 
verkan av de höga spannmålspriserna i början av 1800-talet – som 
skulle kunna antas ha stimulerat till nyodling – döljs eftersom de sam-
mankopplas med de tre senaste decennierna på 1700-talet, då prisut-
vecklingen snarare var deflatorisk.506 

Jag har försökt kontrollera för detta genom att dela storskiftesfa-
sen i två delar. Inledningsvis skilde jag för varje socken i Uppsala län 
ut de byar som skiftades senast medianåret 1767 och efter detta år. Om 
                               
506 Här kan vi jämföra med de skattningar avseende 1810 som projektet som undersöker area-
lerna 1810 och 1870 utfört. 1810-årsvärdena bygger emellertid på skiftesakter från en mycket 
lång period. 
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tillväxten per år fram till EK och mätpunkterna vid ES och LS var star-
kare vid skattningen baserad på de senare storskiftena, så skulle den 
antyda att förhållanden som förelåg senare i den totala perioden, men 
inte i början stimulerade tillväxten. Men fördelningen fungerar dåligt, 
skiftena var, som redan nämnts, starkt koncentrerade till 1760- och 
1770-talen (då 74 procent av skiftena fram till 1800 ägde rum) framför 
allt 1760-talet (då 54 procent av skiftena ägde rum). Medianåren för 
dessa subgrupper av skiften hamnar därmed tätt, vid år 1764 respektive 
1774. 

Därför skildes i stället gruppen med skiften från 1780–1800 ut 
och motsvarande skattning gjordes för dessa. Denna skattning blir osä-
ker p.g.a. att antalet skiften den baseras på är litet. Medianåret för de 
145 storskiftena som används i denna skattning var 1787. Skattningen 
görs på samma sätt som den utgående från de tidiga laga skiftena, d.v.s. 
på häradsnivå. Totalt används alltså åkerskattningar för medianåren 
1767, 1787, 1820 och 1841, avseende Uppsala län. 

16.1.2. Västmanlands län 
För Västmanlands län, där tidig EK saknas, anlades en annan taktik. Jag 
offrade den långtgående disaggregering som en sockenvis skattning in-
nebär och gjorde i stället skattningen häradsvis. Det innebar att tätare 
nedslag kunde tas fram, även om det hände att några grannhärader fick 
slås samman i vissa fall. Här användes alla brukbara storskiftesakter 
fram till och med 1826, tillsammans med de fåtaliga enskiftesakterna 
(1807-26). Denna långa period delades i tre delar, 1750-85 (medianår 
1770), 1786-1800 (medianår 1793) och 1801-1826 (medianår 1813). 
Liksom för Uppsala län var akterna koncentrerade till framför allt 1760- 
och 1770-talet, men inte alls i lika hög grad. Totalt har 1039 (av över 
1400 genomgångna) stor- och enskiftesakter kunnat utnyttjats, 542 av-
seende den äldsta perioden 1750-85, 275 avseende mellanperioden 
1886-1800 och 222 avseende den sista perioden 1801-26. Skattningen 
av åkerarealen avseende medianåret 1770 kan betraktas som säkrast av 
de tre.  

I det västmanländska fallet kombinerades två skattningsmetoder. 
För det första utnyttjades häradsvis, i stället för sockenvis, den metod 
som hämtats från Hannerberg och som beskrivits ovan. Storskiftesarea-
lerna har alltså relaterats till arealerna vid tiden för ekonomiska kartan. 
En nackdel är att EK upprättades så jämförelsevis sent för Västman-
lands län. För det andra har därför använts (det förmedlade) mantalet 
som hjälpvariabel. Det har alltså antagits att varje karterad bys andel av 
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hela häradets totala åkerareal är den samma som byns andel av häradets 
totala mantalssumma.507 Skillnaderna i resultat från de två skattnings-
metoderna har varit mycket små, vilket talar för bägge metoderna. Me-
deltalet av de båda skattningarna har använts. 

För Västmanlands läns del saknas alltså den fasta punkten i början 
av 1860-talet som EK utgör för Uppsala län. Som strax kommer att vi-
sas, förefaller emellertid vissa justeringar av BiSOS-materialet innebära 
att vi får en godtagbar skattning av åkerarealen för 1865. Vi har emel-
lertid också utnyttjat lagaskiftesmaterialet för att göra skattningar hä-
radsvis avseende följande perioder: 1828-46 (medianår 1841), 1847-56 
(1851), 1857-66 (1861) och 1867-76 (1871). För de fyra perioderna har 
271, 347, 268 respektive 126 skiftesakter använts för skattningen, sam-
mantaget alltså 1 012 akter. Skattningen av åkerarealen avseende medi-
anåren 1861 och 1871 blev p.g.a. litet antal skiftade byar under dessa 
perioder, relativt osäkra och som snart ska visas har åkerarealen för 
1865 respektive 1874 kunnat skattas med en annan metod som ger rim-
ligare resultat. Dessa skattningar har använts i stället för de på skif-
tesakter vilande skattningarna för 1861 och 1871. Totalt används såle-
des åkerarealsskattningar baserade på skiftesakter för 1770, 1793, 1813, 
1841 och 1851 för Västmanlands län. 

16.1.3. Problem med åkerarealskattningar från skiftesakter 
Lantmäterimaterialet håller hög kvalitet. Ett problem är att det för ett 
givet område finns ett ganska begränsat antal akter för varje kort tids-
period. Antingen får man utvidga området, så att områdestypen (skogs-
bygd, slättbygd) blir svävande och kan tänkas innefatta delar med 
ganska olikartad utveckling av åkerarealen, eller växlande areal per 
mantal eller så får man utvidga undersökningsperioden, vilket innebär 
att omfattande förändring av åkerarealen mycket väl kan tänkas ha skett 
mellan tidpunkten för den först och den sist färdigställda akten.508 Här 
finns ingen helt optimal lösning, man får resonera sig fram till någon 
slags medelväg. Allmänt är det känt att nyodlingen var starkare under 
perioden från och med 1810 än den var dessförinnan. Det talar för att 
man försöker göra undersökningsperioderna därefter kortare än de var 
tidigare.  

                               
507 Det är den metod som använts i Lars Nyströms och Erik Hallbergs under avslutning varande 
infrastrukturprojekt, i vilket åkerarealen häradsvis i hela Sverige skattas kring 1810 och 1870.  
508 Hallberg & Nyström har (enligt muntlig information från Nyström) valt att samla data för 
relativt långa perioder för sina undersökningsår 1810 och 1870, vi har valt kortare intervaller. 
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De två skattningsmetoderna som relaterades ovan har båda ten-
denser till fel. Med den Hannerbergska metoden riskerar man att hamna 
fel om nyodlingen inom den socken eller det härad som skattningen av-
ser varierade, så att förhållandet mellan arealerna hos de utnyttjade skif-
tade byarna vid storskiftet, eller laga skiftet och deras arealer vid till-
komsten för EK är annorlunda än förhållandet mellan hela socknens el-
ler häradets åkerareal vid tiden för skiftet respektive EK. Det kan för-
modas att felet blir större ju senare jämförelsepunkten (EK) föreligger. 
Problemet bör alltså vara större för Västmanlands län där EK kom till 
omkring 1910 än för Uppsala län, där EK kom till i början av 1860-
talet. 

Att använda mantalet som hjälpvariabel är också vanskligt. Under 
storskiftesperioden och i början av lagaskiftesperioden bör problemen 
inte ha varit överväldigande. Inom respektive socken eller härad torde 
mantalet då ganska väl vara korrelerat till åkerarealen även om det i 
samma socken kunde finnas hemman om ett mantal som mätte upp till 
16 och ner till 4 öresland, eller helmantalshemman med 8 respektive 24 
öresland, vilket indikerar betydande arealskillnad. Problemet växer 
med tiden, allteftersom fler byar laga skiftas, vilket med tiden innebär 
att ett mantal (eller i Östsverige hellre örestalet) inte ens inom vad som 
en gång var en formell by, längre återspeglar åkerarealen. Vid tiden för 
Västmanlands läns EK är skillnaden i åkerareal per mantal såväl inom 
socknar, som härader, för att inte tala om hela län, mycket betydande.  

Den tilltagande variationen i åkerareal per mantal hänger samman 
med att laga skiftesperioden är så lång. Den sträcker sig i huvudsak 
mellan 1828 och 1880. Det är redan känt att detta, avseende praktiskt 
taget alla län, var den period då nyodlingen var som starkast. Nyod-
lingen har ju i själva verket satts i samband med laga skiftet som ansetts 
ha framtvingat och/eller möjliggjort vidare uppodling (vi återkommer 
till detta). Kort sagt: 1800-talets nyodling och de laga skiftena var delar 
av samma process. Båda skattningsmetoderna (som användes för Väst-
manlands län) går ut på att låta den angivna åkerarealen i ett sampel av 
under en viss kortare period skiftade byar, indikerar åkerarealen i hela 
häradet. Om det är så att laga skiftet gynnade nyodlingen (t.ex. genom 
att en del jordägare i skifteslaget tilldelades mycket äng och odlings-
mark, men relativt lite åker, och därför tvingades nyodla för att uppnå 
ens den tidigare behållna åkerarealen, eller genom att det enskilda ini-
tiativet släpptes loss och var och en kunde, utan tanke på de andra by-
borna, odla upp delar av vad som nu definitivt var hens egen äng), så 
borde det innebära att skattningar baserade på akter tillkomna tidigt un-
der skiftesperioden bättre återspeglar större områdens (t.ex. häradets) 
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arealer, än skattningar baserade på skiftesakter tillkomna sent under 
processen. Skiftesakter tillkomna på tidigt 1870-tal återger åkerarealen 
i byar som under hela perioden 1827-70 legat oskiftade och vars nyod-
ling inte gynnats av skiftet, vilket de andra byarna i respektive härad, 
som de undersökta byarna ska indikera arealen hos, däremot har gjort. 
Det förväntade resultatet blir, att oavsett vilken av de två ovan relate-
rade metoderna man använder, så tenderar skattningar baserade på sena 
laga skiften att innebära underskattningar, medan skattningar baserade 
på tidiga laga skiften borde träffa mer rätt eftersom de baseras på area-
len i byar just innan de skiftades, i ett läge då relativt få andra byar 
skiftats och när nästan alla andra byar redan sedan viss tid var skiftade 
varigenom deras nyodling gynnats. 

Båda dessa förhållanden gör det alltså problematiskt att vid skatt-
ningar av t.ex. häradsåkerarealen under sent 1800-tal, utgå från arealen 
vid då skiftade byar. 

Arealangivelserna i BiSOS serie N (HSB), som vi strax ska åter-
komma till, brukar för början av BiSOS-perioden, som startar 1865, 
vara för låga. Vi har tagit fram ett femårsmedeltal för Västmanlands län 
för 1874, som bör vara någorlunda säkert, möjligen något i underkant. 
Det landar på 122 074 hektar. En rimlig justering av BiSOS-angivelsen 
avseende 1865 landar på 106 026 hektar, en alternativ (men sannolikt 
överdriven justering) ger resultatet 117 895 ha.509 ”Originalet” i HSB, 
säkerligen för lågt, lyder på 100 998 ha. Skattningen för medianåret 
1861 utifrån Laga skiftesakterna ger 96 047 ha. Lagaskiftesskattningen 
för medianåret 1871 (då materialet är litet) ger 116 581 ha. Båda dessa 
skattningar förefaller osannolikt låga i jämförelse med BiSOS-medelta-
let för 1874 och används därför inte. I stället utnyttjas det justerade Bi-
SOS-materialet från 1860- och 1870-tal. 

Ytterligare ett problem med arealskattningar med utgångspunkt i 
lantmäteriakter, har av David Hannerberg döpts till ett ”agrarstatistiskt 
dilemma”. Enligt Gadd (2009) motsvarade utsädet, som med rimliga 
korntal går att räkna fram från skördeuppgifterna enligt Tabellkom-
missionens vid 1800-talets början inlämnade originaluppgifter från 
prästerskapet, 56 procent av utsädet enligt bouppteckningsmaterial från 
Skaraborgs län. Samtidigt utgjorde den utifrån kommissionens skattade 
utsädesvolym bara 48 procent av den som med rimlig såtäthet motsva-
rade Hannerbergs skattning utifrån lantmäterimaterial. Gadd menar att 
denna skillnad återspeglade den överskattning av den faktiska åkerare-
alen i lantmäterimaterialet som Hannerberg (1959) uppmärksammade 

                               
509 Se nedan, avsnitt 16.3.2. 
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(avseende 1600-talsmaterialet) och som berodde på att fåror mellan te-
garna samt diverse impediment inräknades i den av lantmätaren sum-
merade åkerarealen. Hannerberg anförde att överskattningen gott kunde 
vara upp till 25 procent. Även Herlitz berör frågan och pekar på lokalt 
varierande överskattningar.510 

Det bör påpekas att preciseringen av överskattningen, inte är så 
lätt att göra. Den förutsätter för att bli riktig, rimliga uppgifter om såt-
ätheten. Dessutom var utsädesredovisning i bouppteckningarna inte le-
gio. I Mälarlänen förekom det ganska sporadiskt. Eftersom vi inte har 
kompletta utsädessiffor för särskilt många områden och framför allt inte 
från Mälarlänen, som här står i fokus, kan en utgångspunkt vara att göra 
sig jämförbar med tidigare forskning på samma material. Palm (2012), 
s. 35, Palm (2013), s. 32, samt Palm och Linde (2014), s. 36 räknar i 
sina skattningar med att lantmäteriakterna överskattade åkern med 10 
procent, vilket även var vad Hannerberg landade i (1971, s. 78). Frågan 
är sedan hur länge man ska räkna med denna överskattning. Såväl eko-
nomiska kartans arealuppgifter, som de som förekommer i HSB (se ne-
dan) bygger i de fall de har tillförlitlighet på lantmäterimaterial. Ett 
tänkbart svar är att överskattningen bör räknas med fram till att områden 
en- eller lagaskiftats, varvid mellanrummet mellan enskilda tegar inte 
behövde bevaras som gränser (visserligen kunde förstås öppna diken i 
skiftad åker leda till överskattningar genom att sådana impediment räk-
nades som såbar åker, men de bör ha minskat kraftigt i omfattning). 
Uppmätningen vid en enskild lagaskiftesakt som ju grundades på upp-
mätningar av åkerskiften som fortfarande var tegsplittrade, bör i enligt 
med Hannerbergs och Gadds ståndpunkt ge överskattning. Vid senare 
uppmätningar av lagaskiftad bys åker, där den nya skiftesindelningen 
har etablerats, dikena övergrävts, etc., bör överskattningen vara (i stort 
sett) borta.  

Vi godtar Gadds uppfattning om överskattningen och antar i en-
lighet med Palm m.fl. att åkerarealen överskattats med 10 procent vad 
beträffar skattningar baserade på storskiften och enskiften. För dessa 
skattningar reduceras således åkerarealen med 10 procent. För Uppsala 
läns del gäller reduktionen således skattningar fram till och med 1820, 
för Västmanlands läns del, gäller det skattningar fram till och med 1813. 

                               
510 Ursprungligen i Hannerberg (1959). Jfr Hannerberg (1971), s. 78; Herlitz (1974); Gadd 
(2009). 
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16.1.4. Havrejorden  
Det finns ytterligare ett problem med åkerskattningen. Vi har på basis 
av samtida uppgifter (se avsnitt 5.3 och avsnitt 16.4 nedan) räknat med 
att havren under förra hälften av 1800-talet framför allt såddes på ängs-
plogar, och att havreodlingen framgent skedde framför allt på ängsmark 
som successivt drogs in i cirkulationen och blev åker. Det innebär att 
den till en början inte odlades på det som på basis av skiftesskattning-
arna betecknas som ”åker” utan på ”äng”. Jag har räknat med att havre 
fram till 1858 såddes på ängsmark). I HSB är den angivna åkerarealen 
hela tiden lika med den sammanlagda besådda arean + trädan. Det är en 
formalistisk definition av det amorfa begreppet åker som tas ab notam. 
Eftersom jag avseende tiden före HSB räknar den besådda arealen som 
större än lantmäteriakternas åker minus träda, så borde rätteligen till 
den tidigare åkerskattningen som redovisas ovan, läggas den areal (på 
förmodad) äng som besåddes med havre. Det innebär att åkerarealen 
vid punktskattningarna fram till HSB ökas med havrearealen. Jag har 
alltså lagt till havrearealen till och med 1841, men inte därefter, ef-
tersom vi inte har några punktskattningar av åkerarealen mellan 1841 
och 1862 (Uppsala län) respektive 1865 (Västmanlands län). Effekten 
blir en något större åkerareal tidigare under seklet samt en svagare ök-
ning av åkerarealen mellan 1841 och 1862/65 än vad som framgått 
ovan. Havrearealen fås genom att dividera såtätheten avseende havre 
med det beräknade havreutsädet. Såtätheten fås från Finanskommittén 
1858, utsädet beräknas med utgångspunkt i utsädesproportionerna i 
prästernas rapportering till Tabellverket 1802-20. (Se avsnitt 6.4 ne-
dan.) 

16.2. Skattning av ängsarealen före BiSOS 
Från och med BiSOS uppgifter från 1870-talet, finns mer eller mindre 
direkt användbara uppgifter om ängsarealerna, liksom av åkerarealerna. 
Dessförinnan är läget besvärligare. För Uppsala läns del finns beskriv-
ningarna till EK att tillgå och de har tagits för goda. I lagaskiftesakterna 
finns ängsmarken alltid angiven, även om begreppet ”odlingsmark” 
ibland kan ställa till trassel. Det har här räknats som äng som antas plö-
jas upp till åker. För Uppsala läns del har således ängsarealen 1841 skat-
tats med utgångspunkt i lagaskiftesakterna. Samma gäller för Västman-
lands län och här har vi baserat ängsskattningen avseende 1841 1851, 
1861 och 1871 på kringliggande års lagaskiftesakter. Medan som 
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nämnts ovan, åkerarealen för härader eller län i stort, kan tänkas un-
derskattas om de baseras på sena lagaskiftesakter, gäller detta knappast 
avseende ängsarealerna. För Västmanlands del saknas ju EK-uppgifter 
från 1860-talet och de är inte så lätta att ersätta. Två uppenbara alterna-
tiva möjligheter vore att utgå från den framskattade åkern och anta att 
åkern stod i samma proportion till ängen som enligt uppgifterna till Fi-
nanskommittén (FK) 1858 eller kanske HSB 1865. Men uppgifterna om 
ängsarealerna är i FK 1858 ofta ganska diffusa. Det är naturligt. Prästen 
eller sockenombuden som rapporterade til FK hade klara problem med 
att ange korrekt åkerareal och det måste ha varit avsevärt svårare att 
noga räkna samman ängsmarken, inkluderande i vissa fall inte obetyd-
liga arealer utmarksäng av varierande kvalitet. Det till synes mer ro-
busta siffrorna i HSB 1865, vilar rimligen på lika lös grund. Skattning-
arna utifrån laga skiftesmaterialet föredras således där det finns. Pro-
blemen är värre när det gäller storskiftes- och enskiftesperioderna. I 
många fall avsåg storskiften (och enskiften) endast åkermark. I andra 
fall avsågs bara hemägor, d.v.s. i princip åker och inägoäng. Ofta fanns 
separata skiften av äng (och eller/skog) ibland uttryckligen inklude-
rande utmarksäng. Vi har emellertid ansett att det blir alltför komplice-
rat att för så pass stora områden grunda ängsskattningen på så pass va-
rierande aktmaterial. 

Vi tror att möjligheterna att fastställa de arealer som i form av 
”äng” utnyttjades för foderproduktion, med utgångspunkt i storskiftes-
material är begränsade. Utmarksängarna som till en början inte kartera-
des kunde vara avsevärt större än de karterade inägoängarna.511 Detta 
gällde sannolikt främst byar med betydande utmarksområden, men kan 
möjligen innebära att de kvoter mellan ängs- och åkermark som Spor-
rong (1985) räknade ut för Mälarlänen, i vissa områden underskattar 
fodermarksresurserna. 

I stället har helt enkelt antagits att det i första hand var foderpro-
ducerande mark, i princip äng (eller lindor i åkergärdena), som uppod-
lades till åker. Visserligen är det otvetydigt så, att åkervretar eller lyckor 
togs upp på utmark av enskilda och att kollektiv mark därigenom ”pri-
vatiserades”. Likaså ingick hagmark i vad som odlades upp. Men 
ganska troligt är att denna mark tidigare trots allt användes för foder-
produktion i någon form. Då kan ängen, för Uppsala läns del, vid tiden 

                               
511 Se Pehr Janssons dagbok 1795–1813 (Jansson 1968), där dagboksförfattaren med utgångs-
punkt i storskiftesakten redogör för Vittingebyn Mälbys (östra Västmanland) tillgångar och gör 
klart att vissa utmarksängar som inte är med i storskiftet, utgör en betydande del av foderresur-
sen. 
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för storskiftet i princip beräknas som summan av ängen enligt beskriv-
ningarna till det tidiga 1860-talets ekonomiska karta (som kan betraktas 
som pålitlig i detta avseende) och skillnaden i åkerareal mellan tidpunk-
ten för ekonomiska kartan respektive storskiftesperioden för varje 
socken.512 

En sådan skattning tenderar dock otvivelaktigt att ge en för om-
fattande äng 1767. Det är tydligt både med utgångspunkt i Palms skatt-
ningar av höproduktionen enligt de äldre geometriska jordeböckerna 
och genom jämförelse mellan vårt så skattade ängsvärde 1767 (och in-
terpolerat 1810), med de som Nyström och Hallberg kommit fram till 
utifrån lantmäterimaterial. Metoden modifieras därför en smula och det 
antas att 80 procent av nyodlingen mellan storskiftesperioden (medi-
anår 1767) och EK (medianår 1862) skedde på fodermarkens (ängens) 
bekostnad. Det gör att ängen 1767 för Uppsala läns del skattas som: 
ängen 1862+ 0,8* (åkern 1862 – åkern 1767). Jag har inte försökt 
skatta ängen specifikt under den sena storskiftesperioden, alltså. efter 
1780. För Västmanlands län har vi i stället för att använda EK, som ju 
kom så sent, utnyttjat ängs- och åkerskattningen baserade på laga skif-
ten kring 1841 på motsvarande sätt. Vi har antagit att ängen 1813 kan 
skattas som: ängen 1841 + 0,8* (åkern 1841– åkern 1813). Därefter har 
vi gjort om operationen och utnyttjats ängs- och åkerskattningen 1813 
för att på analogt vis skatta ängsarealen 1793 och återigen med använd-
ning av ängs- och åkerskattningen för 1793 för att skatta ängen 1770. 
Från dessa punktskattningar av äng 1767, 1841 och 1862, för Uppsala 
läns del och 1770, 1793, 1813, 1841, 1851, 1861 och 1871 för Väst-
manlands läns del har vi rakt interpolerat värden för mellanliggande år. 

Åkerskattningarna från skiftesmaterialet jämförs i kapitel 6 även 
med de beräkningar av åkerarealen som Lennart Palm gjort för 1570, 
1630 och 1690 samt den beräkning Martin Linde gjort för 1750 och den 
som Linde och Palm gjort avseende 1810. I kapitel 7 har jag försökt 
göra samma jämförelser avseende ängen. Palm uppger emellertid inga 
ängsarealer 1570, 1630 eller 1690 och Linde ger inga för 1750. Däremot 
anges uppskattningar av ängens normala avkastning i lass (sådana åter-
finns som bekant även i 1600-talets geometriska jordeböcker). Ett som-
marlass ansågs motsvara hälften av ett vinterlass och enligt en uppskatt-
ning var det normalt kring 25 lispund, motsvarande 212,5 kg, vinter- 
eller ”skatte”lasset därmed 50 lispund eller 425 kg. Palm framhåller att 
det ofta var oklart vilken typ av lass som avsågs, men att det oftast var 
vinter- eller skattelass. Jag räknar med det för Palms uppgifter för 1570, 
                               
512 Olai (1987) menar att nyodlingen inom ramen för tvåskiftet och fram till de stora ängsupp-
odlingar som hon menade följde på laga skiftet, i första hand gällde ängsmark i åkerskiftet. 
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1630 och 1690. Linde redovisar ingen uppskattning av höproduktionen 
från 1750. 

För att få en uppfattning om utvecklingen av ängsarealen, har jag 
utgått från Palms uppskattade höskörd och använt uppgifter om avkast-
ningen från fem ängar om totalt 294 tunnland och ett kappland vid 
Björnö gods, Frötuna Skeppslag Stockholms län, återgivna av Gustaf 
Utterström.513 Medeltalet från de nio första redovisade åren, 1696 och 
1731-38, används. I genomsnitt gav dessa ängar dessa år 4,64 sommar-
lass per hektar, eller 9,9 deciton per år. Det kan jämföra med den ap-
proximativa höskörden från naturlig äng i HSB, BiSOS N Uppsala län, 
som först anges från 1896-99. Den var 16,6 dt per h. Här utnyttjas den 
äldre uppgiften. Jag räknar således med 10 dt per ha, alltså 0,1 ha per dt 
eller eftersom Palms uppgifter avser vinterlass 0,43 ha per lass. Som 
kan konstateras i tabell 7.1, är skattningen för 1690 orealistiskt låg, me-
dan övriga stämmer ganska väl överens med varandra. För 1570 är det 
luckor för socknarna i Västmanlands län i Palms material så det utgår. 
Det kan dock misstänkas att Palms material endast avser karterad he-
mäng. I så fall underskattas antagligen foderresursen grovt. Uppgiften 
om antal lass för 1690 hos Palm förefaller också för låg, för att man ska 
kunna beräkna ängen med den här skissade formeln. 

16.3. Åker och äng enligt Beskrivningarna till 
Ekonomiska kartan, BiSOS och SOS ca 1860-1920 
För Uppsala läns del accepteras uppgifterna om åkern och ängen sock-
envis, såsom den återges i beskrivningarna till ekonomiska kartan. För 
Västmanland gäller samma för perioden 1905-09, då EK färdigställdes 
för detta län. Från och med 1870-talet, fram till 1911 används socken-
visa uppgifter i HSB, BiSOS N Jordbruks- och boskapsskötsel 1865–
1911, från de år då respektive socken (eller härad eller fögderi) lokal-
undersöktes. Det innebär att totala länssiffror inte finns för något speci-
fikt år. Lokalundersökningarna påbörjades som nämnts 1872 i Väst-
manlands län och 1875 i Uppsala län. De fortgick med vissa intervaller 
till 1911, så att de flesta socknar undersöktes flera gånger. Mellan lo-
kalundersökningarna utnyttjades de gamla uppgifterna. 

Serien BiSOS N upphörde i och med 1911. I stället påbörjades 
1913 serien SOS Jordbruk och boskapsskötsel som i princip innehöll 

                               
513 Utterström (1957, I), ss. 123-125. 
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samma uppgifter. Under 1910-talet bygger redovisningen i SOS – för-
utom vad gäller skörde- och avkastningstalen – på lokalundersökningar, 
där ungefär en åttondel av varje läns område undersöktes varje år fram 
till och med 1920. Vi har, avseende båda länen, räknat samman åkera-
realsuppgifterna från respektive års undersökning och angett summan 
som gällande åkerarealen medianåret 1916. Samma gäller ängsarealen. 
Uppgifter om utsäde (på häradsnivå) och besådda arealer med respek-
tive gröda (på sockennivå) finns också i SOS, liksom såtätheter. När 
jordbruksstatistiken reformerades efter 1911 övergick man från att 
räkna korntal till att räkna med hektaravkastning för varje gröda. Det är 
nödvändigt att hålla sig till utsädestalen, eftersom annat inte är direkt 
tillgängligt för äldre tid (även om korntal med våra såtäthetsuppgifter 
lätt kan räknas om till hektarskördar.) Sockenvärden behövs inte. Det 
räcker att addera de befintliga utsädesmängderna på häradsnivå och 
räkna om från deciton till hl. 

SOS behöver inte ordas mer om. BiSOS-materialet från de båda 
länen är strukturerat på delvis olika sätt vilket gör att angreppsme-
toderna måste bli skiljaktiga. Först redogörs för hur vi arbetat med 
HSB-materialet från Uppsala län, för att skatta i första hand åkerarealer, 
men enligt samma principer utsädesvolymer, besådda arealer och ängs-
arealer. Sedan går vi till Västmanlands län, där förfaringssättet kunnat 
göras något enklare, men där det också blivit nödvändigt att utnyttja 
HSBs länsvärde för 1865, dock efter viss justering. 

16.3.1. Uppsala län: åkerarealen enligt BiSOS 
Alla sockenvisa arealsuppgifter från lokalundersökningar (åker och 
äng) har noterats. De har antagits vara giltiga för lokalundersökningså-
ret. Socknar som lokalundersökts närliggande år har samlats i vad jag 
kallar kluster och dessa socknars åkerarealer vid lokalundersökningarna 
har adderats. Det innebär att det för ett intervall av år (t.ex. 1895–1899) 
erhålls samlade arealer för ett kluster av socknar. Tidsintervallen då 
sammanlagd åkerareal för olika kluster av socknar adderats är 1879-80, 
1883-89, 1895-99, 1900-05, och 1906-11. För dessa tidsintervall finns 
således åkerarealsuppgifter för kluster av socknar som omfattar relativt 
stor del av länets socknar och areal. Varje sockens andel av länets totala 
åkerareal har beräknats dels vid tidpunkten för ekonomiska kartan, 
1860–-64, dels för året då socknen i fråga för lokalundersökningarna 
för SOS 1913-20, publicerade i SOS Jordbruk och boskapsskötsel. Det 
har antagits att de så beräknade andelarna stämmer för medianåren 1862 
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respektive 1916. Sedan har varje sockens andel av länets åkerareal un-
der alla mellanliggande år interpolerats fram. Den sammanlagda åker-
andelen för socknarna med arealsuppgifter (”klustersocknarna”), vid 
varje tidsintervall har adderats fram. Därmed har vi för de olika tidsin-
tervallen dels den faktiska åkerarealen i klusterurvalet av socknar för 
just det intervallet, dels ett uttryck för deras andel av hela länets lands-
bygdsåker vid detta tidsintervall. Därmed kan länets hela åkerareal vid 
de olika tidsintervallen skattas.  

Av praktiska skäl betraktas tidsintervallen som ”tidpunkter”, var-
vid medianåret anges.  

 
X=undersökta socknars sammanlagda areal vid tidsintervallet 
(tidpunkten) T 
Y=undersökta socknars sammanlagda andel av hela länets åker-
areal vid tidsintervallet (tidpunkten) T 
Z=länets skattade totala åkerareal vid tidsintervallet (tidpunkten) 
T 
Z=X/Y 
 

Man kan experimentera med oliklånga tidsintervall, ju längre de görs 
desto fler socknar kommer skattningen att baseras på, men desto färre 
och mer utdragna blir intervallen, vilket är en nackdel, eftersom arealen 
i verkligheten kan ha förändrats en smula för varje socken som ingår i 
respektive kluster under tidsintervallen. Man skulle kunna göra skatt-
ningen av länsarealen årsvis, baserad enbart på varje lokalundersökt 
socken, varje enskilt år. Vissa luckor skulle uppstå som kunde interpo-
leras fram. Risken vore emellertid, att urvalet socknar vid varje nedslag 
skulle bli så litet, att skattningen skulle komma att baseras på en mycket 
atypisk grupp av socknar och bli alltför snedvridna. Detta särskilt som 
socknarna som lokalundersöktes enskilda år vanligen låg nära varandra 
och ingick i samma härad (eller fögderi). 

Vi får alltså skattningar av länets sammanlagda åkerareal för de 
olika tidsintervallen och framställningstekniskt anges de som skatt-
ningar vid tidsintervallens medianår: 1879, 1886, 1897, 1904 och 1909. 

Undersökningen avser egentligen inte studera de regionala skill-
naderna inom länen, men metoden ger vissa sådana möjligheter. Man 
kan visserligen inte vara säker på att få siffror för varje härad och 
socken vid varje nedslag, men det går t.ex. att utläsa vilka socknar som 
ökade respektive minskade sin andel av länets totala åkerareal mellan 
1860-talet och 1910-talet och i vilken grad de gjorde det. Av dessa för-
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ändringstal kan man, för Uppsala läns del, som väntat sluta, att åkera-
realen under denna period tillväxte i mycket ringa grad i de sydliga 
slättdominerade socknarna (med något undantag där omfattande sjö-
sänkningar gjordes) och långt mer i de nordliga, mer skogspräglade om-
rådena, som alltså ökade sin andel av länets åkerareal markant under 
andra häften av 1800-talet. 

För Uppsala läns del kan vi utnyttja data från lokalundersökningar 
från 1878 och framåt. Sockensummorna av åkerarealerna finns från och 
med 1886 i det tryckta HSB-materialet i BiSOS N och de har då hämtats 
därifrån. För Trögd, Åsunda, Rasbo och Ulleråkers härader har de 
tryckta uppgifterna från 1886 använts även avseende lokalundersök-
ningarna 1883 och 1884 (då häradstalen som är det enda som ges 1883 
och 1884 är oförändrade till 1886), från 1879 och 1880 används primär-
materialet, eller snarare de preliminära sammanställningarna i Hushåll-
ningssällskapets arkiv, på ULA Vissa socknar lokalundersöktes redan 
1875. De redovisas dock inte sockenvis i det då tryckta BiSOS-materi-
alet och primärmaterialet är förkommit. Rimligen ingår de i häradsre-
dovisningen 1879, men där redovisas inte klart när lokalundersökning-
arna är gjorda och de bortses från. 

Arealuppgifterna i HSB 1865 för Uppsala län bygger direkt på 
Ekonomiska kartan (EK), hushållningssällskapets egna primäruppgifter 
förkastades inför sammanställningen av statistiken.514 Eftersom HSB i 
fallet Uppsala län från första året 1865 alltså grundades på det nyss av-
slutade ekonomisk kartverket, torde problemen med för låga ingångs-
värden, som påtalades av Svensson (1965) inte gälla i fallet Uppsala 
län, även om uppodlingen säkerligen gick vidare sedan kartverket upp-
rättades. Samma gäller Örebro län 1868, då åtminstone för stora delar 
av länet EKs uppgifter kunde användas.515 Även i andra län utnyttjades 
EKs uppgifter för HSB när de blev tillgängliga, vilket innebär att siffer-
uppgifterna i HSB är av mycket växlande värde och inte nödvändigtvis 
”dåliga” för jämnan. När EK-värden togs in i statistiken höjdes åkera-
realerna momentant kraftigt, den hade således underskattats tidigare.516 
Men man måste ha klart för sig vad de grundas på. Den gradvis förbätt-
rade registreringen bidrar egentligen till att göra det svårare att tolka 
HSB-materialet. 
                               
514 Att 1865 års HSB i BiSOS N för Uppsala län bygger på Ekonomiska kartan framgår direkt 
av HSB BiSOS N, Uppsala län 1865 och av BiSOS H Uppsala län 1861-65 där förhållandena 
mellan olika mätningar utreds. BiSOS N 1865 ger emellertid inte sockensiffror, utan bara hä-
radssiffor, medan EKs sockenuppgifter redovisas i BiSOS 1866, parallellt med siffror baserade 
på hushållningssällskapets nya primäruppgifter insamlade 1866.  
515 Se BiSOS N 1865-68. Jfr Hannerberg (1941). 
516 Se Svensson (1965), t.ex. ss. 242-249, avseende Värmlands län. 
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16.3.2. Västmanlands län: åkerarealen enligt BiSOS 
Skattningen av åkerareal, ängsareal och även utsäde under BiSOS-pe-
rioden är enklare för Västmanlands än Uppsala län. Det beror på att 
lokalundersökningarna som påbörjades 1872 gjordes systematiskt fög-
derivis och med fem fögderier – Kungsörs, Västerås, Väsby, Salbergs 
och Bergslags – var alltså allt genomgånget på fem år. Vi kan alltså för 
varje femårscykel slå ihop de fem fögderiernas åkerareal och ange sum-
man som länsareal för medianåret.1872-76 lokalundersökte länets lant-
mätare åkerarealen fögderivis med utgångspunkt i befintligt kart-
material. 1877 och 1878 undersöktes med samma metod Kungsörs, re-
spektive Västerås fögderi en gång till. Därpå undersökte länsagrono-
men samtliga fögderier (nu med Väsby först och Västerås sist) 1879-
1883. Utöver kartmaterialet reste agronomen från gård till gård och 
kontrollerade förhållandena. I berättelsen för Väsby fögderi, meddelas 
att agronomen ”…funnit, att en ej obetydlig areal, förut såsom äng upp-
tagen, numera skall överflyttas till åker.” 517 Det registrerades ungefär 
4 300 ha mer åker 1879 än 1874. Jörn Svensson gör (1965) en poäng, 
just för Västmanlands läns del, av att åkerarealen i de socknar som re-
gistrerades i den LU-cykel som påbörjades 1872, var större när samma 
socknar registrerades i den LU-cykel som påbörjades 1878. Länsagro-
nomen fann alltså att en del mark som 1874 noterats som äng, 1879 
faktiskt var åker, ergo underskattade 1873 års LU åkerarealen.518 

Om det vore frågan om en total underskattning 1874, så var åke-
rarealen då 10 procent för lågt angiven. Ängen minskade med 4 500 
hektar mellan 1874 och 1879. Den halverades alltså. Ser man till de 
enskilda socknarna så är det de två skogsrika socknarna Vittinge och 
Sevalla som ökar åkerarealen mest, med 20 respektive 21 procent. Även 
Frösthult och Altuna, särskilt den senare skogfattig, drar dock också 
upp skillnaden (14 procent skillnad i båda fallen). Erfarenheten är att 
skogsbygdsområden har snabbare nyodling än andra under tidsepoken. 
Särskilt Vittinge, som står för den största absoluta ökningen av åkera-
realen enligt statistiken var – fortfarande 1879 – mycket rik på ängs-
mark. Det gick då 28 ha äng på 100 ha åker i Vittinge, mot 10 ha äng 
på 100 ha åker i häradet som helhet. Nyodlingspotentialen var med 
andra ord större i Vittinge än på andra håll i fögderiet. Det innebär i och 
för sig, att risken för att lantmätaren missade att registrera nyuppodlad 
ängsmark 1874 var större i Vittinge än annorstädes. 

                               
517 HSB BISOS N Västmanlands län, s. 1. Jfr Svensson (1965), ss. 127-128. 
518 Svensson (1965), ss. 127-128. 
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Men man bör notera berättarnas ord ”numera”. Det är strängt ta-
get inte en nödvändig slutsats att hela skillnaden i angiven åkerareal 
1874 och 1879 innebar en underskattning av åkerarealen det förra året. 
Det är naturligtvis sant, att den senare LU-metoden var säkrare än den 
förra och att 1874 års uppgift kan innebära en viss underskattning, ny-
odlingen som skillnaden mellan de två siffrorna antyder kan ha ägt rum 
före 1874 snarare än mellan 1874 och 1879, men det går faktiskt inte 
att fastställa. Länsagronomen tittade ju år 1879 inte på 1874 års landyta 
utan på 1879 års, och detta var rimligen i en expansionsperiod för åkern. 
Länsagronomens uppgift var att ta fram bästa möjliga åkerarealsuppgift 
för just 1879. Att han fann 1879 års åkerareal större än 1874 års behöver 
faktiskt inte innebära att den förra siffran var i någon högre grad fel, 
1879 års siffra representerar ju direkt, enbart läget 1879. Länsagrono-
mens nya data vidimerade endast att 1874 års uppgift inte stämde 1879. 

Även om det är rimligt att 1874 års uppgift för Väsby innebar en 
viss underskattning så är det lika rimligt att det, trots allt, ägde rum en 
viss verklig åkertillväxt mellan 1874 och 1879. Om man jämför alla 
fem fögderiernas sammanlagda åkerareal 1879-83 då alla undersöktes 
av länsagronomen, med samma fögderiers åkerareal de sista fem år de 
undersöktes av enbart lantmätaren (1874-78), så blir den procentuella 
”underskattningen” i det senare fallet 4 procent, alltså ganska obetydlig. 
Även något av detta bör dessutom ha varit verklig ökning av åkerarea-
len. Möjligen kan man spekulera i att ”underskattningen” i fallet Väsby 
som undersöktes först var större än i t.ex. Västerås, som undersöktes 
sist. 1878 års värde för Västerås fögderi (lantmätarens sista LU) är bara 
3 procent mindre än samma fögderis åkerareal 1883 (då Ytter-Tjurbo 
härad som tidigare räknades till Väsby räknats bort). 

Det har framhållits att de nyodlingsuppgifter som oftast årligen 
anges i HSB, skulle vara säkrare än de faktiska arealtalen för varje år 
som bygger på eftersläpningar. Detta förefaller dock osäkert. Nyod-
lingsuppgifterna verkar ganska slentrianmässigt införda, ofta rör det sig 
om jämna hundratal tunnland vilket talar för approximationer mellan 
tumme och pekfinger. Om man emellertid accepterar de fögderiuppgif-
ter som härrör från länsagronomens noggrannare undersökningar av i 
tur och ordning Väsby, Salbergs, Bergslags, Kungsörs och Västerås 
fögderi, 1879-83 och noterar de nyodlingstal som anges samma år och 
drar ifrån dessa från de fem fögderiernas åkerareal 1879-83 (för medi-
anåret 1881) så borde man i så fall få en korrekt åkerareal för median-
året 1874 (representerande1872-76 för de fem fögderierna. Man får näs-
tan samma värde som det tidigare framräknade värdet för 1874 
(122 074 ha). Det pekar alltså inte på någon underskattning i de LU som 
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utfördes av lantmätare 1872-76 och vi godtar därför lantmätaruppgif-
terna. 

Vi nödgas för andra perioder sammanställa uppgifter från stor-
skiften eller laga skiften som genomfördes inom ganska stora tidsspann. 
Mot den bakgrunden är det knappast meningsfullt att försöka rätta en 
uppgift från 1874 som faktiskt i sin tur bygger på sammanställningar av 
samtida kartmaterial. Skillnaden mellan de två årsvärdena är dessutom 
ganska obetydlig. Vi anser att man kan använda även de tidigare lokal-
undersökningarna (LU) som approximation. LU som baseras på kart-
material accepteras alltså generellt (detta gäller även Uppsala län). 

Det innebär att vi för Västmanlands län har femårsvärden för me-
dianåren 1874 (1872-76) 1876 om man vill (1874-78) samt för 1879-
83. Då täcks alla socknar in för varje femårsintervall, skattningen med 
klustermetod och valda tidsintervall, som utnyttjas för Uppsala län, blir 
onödig. 

LU igångsattes igen på 1890-talet, men då härads- och sockenvis. 
Kungsörs fögderi (Åkerbo härad och Skinnskattebergs bergslag) täcks 
helt 1893. Hela länet, tyvärr minus den stora och betydande slättbygds-
socknen Dingtuna, täcks in 1891-95 (medianår 1893). Dingtuna socken 
skattas som havande samma procentuella utveckling 1883-91 som res-
ten av Tuhundra härad. 1896 påbörjas en ny LU-runda. Den pågår till 
1902, men fullföljs inte. Norbergs socken lokalundersöks inte i denna 
omgång, så inte heller Åkerbo, Torstuna, Simtuna, Övertjurbo eller 
Våla härader. Det innebär att arealmässigt knappt hälften av länets 
sockar lokalundersöks 1896-1902. Medianåret blir 1899. Åkerareal-
summan för de lokalundersökta områdena under detta tidsintervall blir 
71 102 ha. Arealen för medianår 1893 för de socknar som lokalunder-
söktes 1896-1902 var 68 770. Om de icke lokalundersökta socknarna 
antas ha haft samma arealutveckling mellan medianåren som de som 
lokalundersöktes under båda tidsintervallen, kan totala åkerarealen me-
dianåret 1899 skattas till 152 305 ha. Efter 1902 genomfördes inte några 
fler lokalundersökningar i Västmanlands län. De tal som finns för 1902 
är de samma som för 1911, för exempelvis Norbergs socken är 1893 års 
värde samma som 1911. Vi har alltså en lucka fram tills Ek upprättades. 
Ek upprättades 1905-09, beskrivningarna däremot 1910-14. Det inne-
bär att medianåret för Eks arealmätningar är 1907. Från 1910-talet finns 
SOS, som ger ett medianvärde för 1916. 

Vi accepterar den rimligen obetydliga underskattningen för me-
dianåren 1874 och 1876.Vi accepterar också skattningen för Dingtuna 
1893 samt den mer betydande skattningen för 1899. Vi har då fögderi-
visa femårsmedeltal centrerade kring medianåren 1874, 1876, 1881, 
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1893 och 1899. Förfarandet med sockenkluster och deras andelar av 
länets totalareal/totalutsäde som användes för Uppsala län behövs inte. 

Men hur gör vi för tiden före 1774? Det finns ingen tidig EK som 
i Uppsalafallet och skattningarna från lagaskiftesmaterialet från 1860-
talet verkar peka för lågt. 

Det värde som anges i HSB för 1865 förefaller också väl lågt. Det 
är bara 82 procent av värdet för medianåret 1874 eller 204 615 tunnland 
och även om en ökning på 22 procent under nio år under den period 
åkertillväxten möjligen var som störst är möjlig, så förefaller det 
mycket. Arealen som anges i FK 1858 är ännu mer för låg. Det är bara 
74 procent av 1865 års BiSOS-värde och om det låga värdet för 1865 
vore riktigt skulle det förutsätta en tillväxt om 35 procent på bara sju år. 

Det finns en möjlig genväg. 1866-1871 anges nyodlingen i tunn-
land varje år för hela länet (från 1872 anges de bara fögderivis). 1866 
anges totalarealen 206 568, 375 tunnland åker. Nyodlingen anges till 
814 tunnland. Vore totalarealen och nyodlingstalet för 1866 rätt, så 
borde totalarealen 1865 vara 205 754 tunnland, men den anges 1865 till 
endast 204 615,0625 tunnland. Den samlade nyodlingen 1866-71 kan 
summeras till 8 930 tunnland. Länets åkerareal anges 1871 till 223 666 
tunnland. Frånräknas den samlade nyodlingen så borde tunnlandstalet 
1865 vara 214 736 tunnland, d.v.s. cirka 5 procent mer än som anges 
1865. Vi accepterar den ungefärliga siffran för 1865 till 215 000 tunn-
land, motsvarande 106 124 ha. Det är sannolikt beräknat på en för låg 
siffra 1871, men det stämmer bra med en rät interpolering från 1851 års 
lagaskiftesskattning. Det är alltså möjligt att 1865 års värde skulle vara 
ändå högre, men skattningen är trots allt väsentligt högre än den som 
kan göras utifrån befintligt lagaskiftesmaterial för närliggande år och 
ett högre värde skulle innebära en väsentlig minskning av tillväxttakten 
just efter 1865 och det förefaller inte så troligt.519 Vi har då skattningar 
för 1865 (om än skakig), 1874, 1876, 1881, 1893 och en skakigare för 
1899. 

16.3.3. Ängen 
Ängsarealen skattas avseende denna period (BiSOS-perioden) enligt 
samma principer som åkern. För Uppsala läns del räknas alltså de lo-
kalundersökta klustersocknarnas ängsareal fram och med hjälp av in-
terpolerade värden för varje sockens andel av länets totala ängsareal 

                               
519 Om det i HSB angivna värdet för 1871 skulle skrivas upp procentuellt lika mycket som vi 
just ökat HSB-siffran för 1865, så skulle ökningen 1871-74 vara på 4 procent vilket förefaller 
ganska rimligt, ökningen 1865 till 1871 skulle vara på. 
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(uppgifter hämtade från EK och SOS) kan länets hela ängsareal skattas 
för de valda åren. Ängen är emellertid besvärligare att skatta på detta 
sätt, eftersom det särskilt i vissa områden var stadd i mycket stark till-
bakagång, medan den, av främst topografiska skäl, rimligen, fanns kvar 
i större utsträckning på andra håll. För perioden 1895-99, blev urvalet 
av lokalundersökta socknar som ingick i klustren, uppenbart snett och 
samplet som klustret innebär återspeglar inte totalen. Därför har den 
datapunkten uteslutits. 

För Västmanlands del har ängen för de lokalundersökta sock-
narna, representerande hela länet, i tidsintervallen 1872-76 (avseende 
år 1874), 1874-78 (1876), 1879-83 (1881) samt 1891-96 (1893). För det 
sista intervallet har ängen i Dingtuna skattas på samma sätt som vad 
gällde åkern. Däremot har ingen skattning av ängsarealen gjorts avse-
ende det sista tidsspannet av lokalundersökningar, 1897-1902, eftersom 
det avsåg bara halva länet. Vi får nöja oss med uppgifterna i EK som 
kommer strax därefter. Inte heller har någon skattning gjorts för 1865. 

”Naturlig äng” specificeras i några av de tidiga primärmaterialen 
till BiSOS (liksom i beskrivningarna till 1860-talets ekonomiska karta) 
som skoglös eller skogbeväxt, senare bara som naturlig äng. Här har 
arealuppgifterna för ”skoglös naturlig äng” använts som ”äng”, i de få 
fall som källorna skilt på skogbevuxen och skoglös äng. 

16.4. Odlingssystem, utsädesvolymer och besådd areal 
före BiSOS 
Åkerarealens tillväxt ger naturligtvis en indikation på produktionsut-
vecklingen, men den senare bestäms ju av en rad ytterligare faktorer. 
Odlingssystemet (tvåsäde, tresäde etc.) och den andel träda som före-
kom i det spelade in. Trädan kunde vara nödvändig för att få bruk på 
styva leror, bland annat genom att de upplöjda tiltorna frös sönder under 
vintern. Den möjliggjorde också en intensiv mekanisk ogräsbekämp-
ning. Men innebar den i övrigt att jorden vilade från gröda, eller före-
kom odling på den? 

En annan faktor var den ovan berörda förekomsten av regelbundet 
eller oregelbundet återkommande sådd på mark som inte betecknas som 
åker (ängsplogar, lindor ”havrejord” m.m.) Valet och kombinationerna 
av gröda har naturligtvis betydelse, liksom relationen mellan utsådd 
mängd (eller besådd areal) och avkastningen. Givet den besådda arealen 
och utsädesmängden är avkastningen på kort sikt bestämd av naturfak-
torer, (klimat, väder) som jordbrukaren inte kunde göra så mycket åt. 
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Här koncentrerar vi oss på utsädesmängderna och på åkerarealens 
användning. Det är trots allt utsädets mängd, alternativt den besådda 
arealen, som dels uttrycker jordbrukarnas odlingsintentioner, dels på 
lång sikt avgör produktionsutvecklingen medan de årsvisa skördeväx-
lingarna beror av vädret. Eftersom underskattningen av utsädesmäng-
derna var det avgörande i de tidiga försöken att bestämma spannmåls-
produktionen under det tidiga 1800-talet och dessförinnan, måste viss 
omsorg ägnas detta. Med en mer korrekt åkerarealsskattning som vi an-
ser oss ha fått genom användningen av lantmäterimaterialet, går det att 
komma till rätta med utsädesproblemet. 

Eftersom tvåsäde tillämpades i hela regionen, utom i nordvästlig-
aste Västmanlands län där lind- eller koppelbruk varit välkänt skulle 
man alltså –med det undantaget – för storskiftesfasen som en approx-
imation kunna räkna med att halva åkerarealen låg i träda, medan den 
andra halvan var besådd. Som framgått i kapitel 4 var emellertid lind-
bruket troligen mer utbrett än vad som varit vedertaget och det växte 
dessutom till. Allt tyder på att det var på lindor och ängsmark som det 
huvudsakliga utsädet av havre såddes. 

Det går inte av uppgifterna som dras fram i kapitel 4 klarlägga 
omfattningen av denna långtidsträda, eller lindbruk, men om det är rik-
tigt att det var havre som såddes där kan skattningar av havreutsädet 
ange omfattningen. Detta innebär att ”de factoträdan” var mindre än vid 
”regelrätt” tvåsäde och dessutom krympte över tid. 

En annan i litteraturen omnämnd modifikation av tvåsädet var 
som nämnts att man ofta, från mitten av 1700-talet sådde ärtor, bönor 
och rovor där, och senare, från tidigt 1800-tal även använde trädan för 
potatis och timotej. ”Odlad” äng med timotej etc. förekom också.520 I 
primärmaterialet till FK 1858 (se nedan) noteras för flertalet socknar i 
båda länen att potatis, ärter, klöver mm såddes på trädan.521 Det är rim-
ligt att tro, att potatisen som börjar förekomma i prästerskapets utsädes-
redovisning från några år in på 1800-talet, företrädesvis inte sattes på 
den ordinarie besådda åkern, utan på trädan. Samma gäller ärterna. 

Det finns två intressanta uppgifter om utsädesproportionerna. 
Den ena gäller de bekanta årligen återkommande från prästerskapets 
leveranser till Tabellverkets mortalitetstabeller 1802-1820.522 Där anges 
                               
520 Se för Lagunda Ulväng (2004), s. 67, 69. Jfr allmänt t.ex. Utterström (1957, I), ss. 491-495; 
Hannerberg (1941). Dahl (1989); Gadd (1983), s. 208; Gadd (2000), s. 129. Som Utterström 
och Hannerberg resonerar, kan ökningen av spannmålsproduktionen under 1700-talet delvis 
förklaras av en ökning av den spannmålsbesådda arealen till följd av att rovor och baljväxter 
överfördes från åkergärdet till trädegärdet. Jfr Herlitz (1974), s. 227-31. 
521 ÄK 1858, Finanskommittén. 
522 Tabellverket E3 B, Mortalitetstabeller 1802-20. 
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utsädet i tunnor för socken, varje år. Det är en tillräckligt lång period 
för att viss utveckling ska kunna skönjas. Utsädet av havre, och framför 
allt av potatis ökade under perioden. 

Det har som nämnts gjorts tydligt av tidigare forskning att präs-
terskapets areal- och utsädessiffror är alldeles för låga.523 Däremot bru-
kar det anses dels att fördelningen på olika grödor är någorlunda riktig, 
dels att fördelningen – på riksnivå – rimligt väl återspeglar skillnaderna 
mellan länen i utsädesvolym. Här är det centralt att utsädesvolymen för 
de olika socknarna återspeglar skillnaderna i utsädesvolym väl, d.v.s. 
att utsädesvolymerna är korrelerade mot socknarnas relativa ”storlek”. 
Det kan konstateras att så är fallet. Jag jämförde utsädesvolymerna gäl-
lande råg (en viktig gröda i alla socknar) enligt präststatistiken för 1805, 
för varje socken i Uppsala län, med socknarnas mantal. Samvariationen 
var tydlig och korrelationskoefficienten var 0,87. Socknarnas utsädes-
volym jämfördes även med deras folkmängd, men då undantogs ett an-
tal norduppländska socknar, där det, pga. att inom dem fanns stora järn-
bruk, var det fanns stora icke agrara befolkningar. Samvariationen var 
tydlig om än inte lika klar som mellan mantal och utsäde. Korrelations-
koefficienten blev 0,79.524  

Den andra är primärmaterialet och länssammandragen till FK 
1858. Både havre- och potatisutsädet hade då, i stort sett överallt, ökat 
kraftigt jämfört med vad som anges i prästerskapets redovisning 1802-
1820. Det sockenvisa material som insamlades för finanskommittén ut-
gör ett i vissa avseenden mycket intressant källmaterial. Det innehåller 
arealsuppgifter för åker och äng samt en rad uppgifter om förekomsten 
av olika grödor, såtäthet, normal avkastning i korntal, antalet kreatur, 
utfodringen av kreaturen, dikning, vattenavtappning, odlingssystem 
mm. I princip innehåller FKs primärmaterial (sockenblanketterna, och 
de från dessa sammanställda tabeller) samma uppgifter som HSB i Bi-
SOS N senare gör, men därtill kan läggas såtätheten (som inte lika noga 
kan beräknas från HSB, där utsädet av varje gröda anges, men bara den 
besådda arealen av höstsäd för sig och vårsäd för sig). Vissa smärre 
grödor finns inte med i FK, trädesarealen redovisas inte direkt och val-
larealen är inte heller systematiskt redovisad. Ibland är distinktionen 
mellan åkervall och ”naturlig” äng grumlig (vilket kanske inte är så 
märkligt). Uppgifterna avser läget 1858. 

                               
523 Se ovan, avsnitt 4.5. 
524 Utsäde enligt Tabellverkets prosterivisa mortalitetstabeller, Tabellkommissionen E3 B, folk-
mängd enligt Tabellverkets prosterivisa folkmängdtabeller, Tabellkommissionen E3 A Mantal 
(förmedlat), enligt Beskrivning till Ekonomiska kartan. 
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Det finns emellertid tveksamheter med FK. Eftersom FK gäller 
en tidpunkt mycket nära EK för Uppsala län, borde skillnaden i åker-
areal mellan de två mätpunkterna vara rätt så liten, även om det, ef-
tersom vi befinner oss i en tillväxtfas bör ha funnits en viss skillnad med 
en större åkerareal i början av 1860-talet. För somliga socknar överens-
stämmer FKs uppgifter avseende Uppsala län väl med uppgifterna till 
Ekonomiska kartan, för andra kan skillnaden vara avsevärd, med mer 
än dubbelt så stora arealer enligt EK som enligt FK. Variationen är inte 
svår att förstå. I vissa socknar fanns mängder av relativt aktuella laga-
skifteskartor enkelt att tillgå, i andra saknades sådana i stor utsträck-
ning, och de sockenkommittéer som arbetade fick göra mer impression-
istiska uppskattningar. I vissa fall lämnade sockenprästen själv uppgif-
terna utan att konsultera sockenstämman. Därför förkastas åker- (och 
äng-) arealsuppgifterna i FK. De är inte heller konsistenta med de be-
sådda arealerna och de saknade trädesuppgifterna. 

Däremot kan proportionerna mellan odlade sädesslag, antalet kre-
atur, praktiker avseende odlingssystem mm. rimligen användas. Här 
finns även intressanta (tidigare utnyttjade) kvantitativa uppgifter om fo-
derspannmål som gavs till djuren.525 Även utsädet per tunnland samla-
des in och de uppgifterna är helt rimliga, det finns visserligen variation 
mellan socknarna, men inte särskilt stor och proportionerna är snarlika 
de som finns för 1910-talet. Sådant var lättare att uppskatta utan kart-
hjälp och vi återkommer vi till detta. 

 
Avseende utsädet och odlingssystemet görs följande antaganden:  
1. De i storskiftesakterna som besådda betecknade skiften (gärden ”i 

säde”), motsvarande halva åkern i tvåsädessystemet, reserverades i 
princip för råg, korn, blandsäd (delvis baserat på korn och havre) 
och smärre mängder vete.  

2. Potatis och ärter sattes/såddes på vad som i skiftesdokumenten be-
tecknades som träda. Samma gäller timotej och klöver som också 
såddes åtminstone från 1820-talet, samt andra rotfrukter än potatis 
(rovor, foderrotfrukter). 

3. Havre såddes däremot på (åker)gärdesäng eller ängskiften, d.v.s. 
mark som inte alls betecknades som åker (eller möjligen i vissa stor-
skiftesakter betecknades som ”havrejord”), men låg på ängsmark..  

 

                               
525 Gadd (2009).  
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Vi godtar alltså utsädesproportionerna som anges av präster-
skapet respektive i sockenuppgifterna till FK 1858 samt för Västman-
lands län ur HSB 1865 Vi skalar upp dem till ”faktiska” utsädesmäng-
der med utgångspunkt i såtäthetsuppgifter och de åkerarealsskattningar 
som gjorts enligt ovan, med utgångspunkt i storskiftesakter, enskif-
tesakter och laga skiftesakter, samt för Uppsala läns del EK 1862-64 
och för Västmanlands del bearbetning av HSB 1865. Åkerskattnings-
punkterna är alltså för Uppsala läns del 1767, 1787, 1820, 1841 och 
1862 samt för Västmanlands läns del 1770, 1793, 1813, 1841, 1851 och 
1865. Däremellan interpolerar vi åkerarealsvärden för 1802 i båda fal-
len. Utsädesproportionerna interpoleras mellan 1750 (Linde) och 1802 
(präststatistiken) samt mellan 1858 (FK) och första HSB-värdena 1879 
(Uppsala län) respektive 1865 (Västmanlands län). 

Utgående från åkerarealskattningarna och framinterpolerade 
åkerarealvärden mellan dem kan man för båda länen få närmevärden 
för totala åkerarealen under ”präststatistikperioden” 1802-20 liksom för 
tidpunkten för FK 1858. Vi halverar dessa åkerarealer, utnyttjar såtät-
heter (tr/tunnland) som finns i FK 1858 samt proportionerna mellan ut-
sädet av råg, korn, vete och blandsäd, som med ovan gjorda antaganden 
antas vara vad som såddes på den icke trädade delen av åkern varje år. 
Då kan totala utsädet räknas ut för dessa fyra sädesslag sammantaget 
och med hjälp av proportionerna mellan dem som uttrycktes i källan 
kan det faktiska utsädet av de fyra sädesslagen, svarande mot den gjorda 
arealskattningen skattas. Det faktiska utsädet av havre, potatis och ärter 
skattas med utgångspunkt i proportionen mellan utsädet av havre, ärter 
respektive potatis och de redan framräknade utsädesvolymerna av vete, 
råg, korn och blandsäd. Havren anses fram till och med 1841 helt och 
hållet sås på ängsmark/åkergärdesäng. 1862 (Uppsala län) respektive 
1865 (Västmanlands län) anses den helt sås på vad vi skattat som åker. 
Utsädet av havre motsvarar därför fram till 1841 enligt skattningen nå-
got som helt och hållet såddes på ett tillskott till sädesåkern. 1862/1865 
antas att all havre odlas på åker. Extraarealen anses alltså vara noll detta 
år. Den avtagande extra havrearealen interpoleras alltså rakt från att ha 
gällt all havre utsådd 1841 till noll procent av den utsådda havren 
1862/1865.526 
                               
526 Jfr avsnitt 16.1.4. För Uppsala läns del används utsädesandelarna 1802-1810 direkt för vete, 
råg, korn, blandsäd, havre, ärter och potatis. För perioden 1811-58 interpoleras andelar fram 
från medeltalet 1802/20 (som placeras vid 1811) och 1858. För perioden mellan 1858 och 1779 
(som baseras på BiSOS) har sedan utsädesmängderna interpolerats rakt.  För Västmanlands läns 
del har vi istället använt de direkta (framräknade) utsädesandelarna 1802-20 och interpolerat 
andelarna från 1820 till 1858 och sedan från 1858 till 1865, från vilket år utsädesandelar fram-
räknats från HSB 1865. 
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För perioden 1767/70-1801 interpolerar vi utsädesandelarna från 
präststatistiken avseende 1802 och de som Martin Lindes utsäde ca 
1750, baserat på bouppteckningar implicerar. Här saknas ärter. Det är 
naturligtvis osannolikt att inga ärter alls odlades 1750, men vi interpo-
lerar ändå ärtutsädesandelen från nollvärdet 1750 till det värde som rä-
knas fram för 1802, vilket innebär att vi får ett visst, om än obetydligt 
ärtutsäde från och med 1767 (Uppsala län) respektive 1770 (Västman-
lands län). Totala besådda arealer av varje gröda kan därmed också 
skattas med hjälp av framräknade utsädesuppgifter och såtäthetsuppgif-
ter. Potatis räknas inte med före 1802. För ”andra rotfrukter” (än pota-
tis), för åker använd för vallsådd och grönfoder samt för bönor och 
vicker saknas uppgifter om besådd areal respektive utsädesangivelser 
före BiSOS. Här interpoleras därför värden från nollpunkterna 1767/70 
(besådda arealen ”andra rotfrukter” och utsädet av bönor) respektive 
1810 (utsädet av vicker) fram till första använda BiSOS-värdet (1879 
för Uppsala län, 1874 för Västmanlands län). För bönor och vicker rä-
knas sedan besådda arealen fram under antagande av samma såtäthet 
som för ärter.527 Vi sätter alltså utsädet respektive åkerarealen för bönor 
och rotfrukter till noll år 1767 respektive 1770. Det är inte helt realist-
iskt men vi förutsätter att dessa grödor tidigare odlades i kålgårdar och 
successivt under det sena 1700-talets lopp flyttades ut på åkern, vilket 
också skedde med potatisen. För vallfrösådd interpoleras arealer från 
noll år 1810 till den areal som kan räknas fram med proportionerna av 
arealanvändningen som finns i BiSOS 1865, uppskalad med ”verklig” 
(skattad) areal för 1862 (Uppsala län), respektive 1865 (Västmanlands 
län).528 Arealen sådd vall sätts alltså till noll år 1810 och sedan interpo-
leras rakt fram till den beräknade andelen 1862/1865. Spånadsväxterna 
bortses från, de nämns inte i präststatistiken och mängderna i FK 1858 
samt i HSB är mycket obetydliga, rimligen odlades de för viss självhus-
hållning. Det görs inga försök att beräkna utsädet i varje socken för 
denna period. 

                               
527 Såtätheten enligt FK 1858, genomsnitt för respektive län används till och med 1858, därefter 
interpoleras såtätheter mellan 1858 och SS 1916. Såtätheten för olika grödor i de två länen 1858 
och kring 1916 uttrycks i tabell 6.1. 
528 Se t.ex. Utterström (1953), s. 320-321. Ulväng har uppgifter om sådd av timotejfrö i Lagunda 
härad från 1820-talet. Ulväng (2004). Se även Olof Janssons dagbok, SBD 70. Det är intressant 
att Olof rapporterar sådd och skörd av timotej på 1820-talet. Timotejskörden är inräknad i sam-
manlagda höskörden. I dagboksmaterialet finns uppgifter från Olof Jansson i Kila, strax väster 
om Sala om skörd av timotej på 1820-talet. Som mest bärgades 1825 12 lass timotej. Det mot-
svarade cirka 2,5 ton (15 procent av hushållets höskörd). Mängderna var smärre, 0,3–1 ton 
övriga år (1821–1823, 1826, 1828). 
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16.5. Utsädesmängder och besådd areal enligt BiSOS 
och senare 
För Uppsala läns del är det avseende HSB-perioden från och med 1879 
till 1911 nödvändigt att utgå från respektive sockens andel av utsädet, 
eftersom skattningen av länsutsädet, liksom länsåkern, utgår från upp-
gifter på församlingsnivå vilka adderas till de ovan omtalade klustren 
för olika tidsintervaller. I princip används för detta län samma metodik 
som vid åkerskattningen. 

Utsädesmängderna för varje socken framgår direkt i statistiken. 
Men analogt med vad som gällde åkern, används bara utsädesuppgifter 
får de år respektive socken lokalundersöktes. Övriga år framskrevs ut-
sädet i statistiken och är alltså inte aktuellt. Utifrån uppgifterna i klust-
ren av lokalundersökta socknar måste hela länets utsäde under klustrens 
tidsintervaller beräknas. Det innebär att de i klustren ingående socknar-
nas andel av hela länets utsäde måste utnyttjas. För åkerskattningen an-
vändes interpolering från 1860-talets EK och SOS uppgifter för att 
komma åt de andelarna. Men i EK fick inga utsädesandelar. 

Flera möjligheter finns, men vi har valt att räkna fram varje sock-
ens andel av länets totala utsäde av varje gröda 1858 enligt FK – FK 
underskattar sannolikt totala utsädet, men proportionerna mellan sock-
narna bör ändå vara rimliga – och SOS 1913-20 (medianår 1916). I SOS 
anges arealen använd för varje gröda på församlingsnivå, medan utsädet 
endast anges på häradsnivå. Eftersom både besådd areal och utsäde 
anges på häradsnivå, kan såtätheten på häradsnivå beräknas och under 
antagande om att såtätheten för varje härad någorlunda väl stämmer för 
varje socken ingående i respektive härad, kan utsädet för varje enskild 
socken skattas. I HSB anges utsäde (och skörd), först i kubikfot, och 
från 1889 i hektoliter. I och med SOS går man över till deciton (eller 
kg). För att få överensstämmelse med de äldre uppgifterna har omräk-
ning skett till hl enligt länsvisa uppgifter om hektolitervikt av olika 
spannmål i SOS 1920. Därpå kan varje sockens andel av hela länets 
utsäde av varje enskild gröda beräknas. Förändringen i sockarnas andel 
av utsädet för varje gröda mellan 1858 och 1916 interpoleras därefter 
fram och klustrens andel av totala utsädet för respektive intervall kan 
beräknas. Eftersom utsädet för klustersocknarna är känt, är det sedan 
lätt att räkna fram en skattning av länets totala utsäde för klusterinter-
vallen mellan 1879 och 1911 på motsvarande sätt som gjordes vid skatt-
ningen av åkerarealen. Utsädesvolymerna mellan 1858 och 1879, lik-
som mellan 1820 och 1841, 1841 och 1858 och mellan varje årskluster 
från 1879 till 1911 tas fram genom linjär interpolering. 
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För Västmanlands läns del är förfaringssättet med avseende på 
HSB-materialet enklare. Klustren av lokalundersökta socknar består ju 
till en början av fögderier. 1893 avses härader och då fattades uppgift 
från en enda socken, Dingtuna. Det har här, på samma sätt som när det 
gällde åkerarealen, antagits att utsädet i Dingtuna utvecklades som i 
resten av Tuhundra härad. På samma sätt har 1899 års utsäde, skattats 
fram på basis av antagandet att utsädet sedan medianår 1893 utveckla-
des på samma sätt i den 1897-1902 lokalundersökta delen av länet, som 
i resten av länet. Den skattningen blir emellertid behäftad med stor osä-
kerhet. För 1865 räknas med utsädesproportionerna i HSB 1865, men 
de har uppräknats i proportion till åkerskattningen för detta år. 

Beträffande SOS görs inga andra skattningar än att det, som 
nämnts, antas att häradernas framräknade såtäheter gäller för i häradet 
ingående socknar. Genom att godta detta, kan vi växla fritt mellan ut-
sädesmängder och besådda arealer. 

16.6. Avkastning (skörd) på åker och äng 
Om vi känner de arealer som användes för olika grödor är det möjligt 
att med uppgifter om arealskördar beräkna skördarna. De äldre histo-
riska källorna ger med ett undantag sällan hektarskördarna. Undantaget 
gäller ängen. Det saknas inte uppskattningar av hur mycket hö en äng 
av viss areal avkastade. Vad gäller spannmål, relaterades skörden till 
utsädet, den sådda mängden av de olika grödorna och det finns mängder 
av uppgifter om detta korntal. Eftersom mängden utsäde per arealenhet 
för varje enskild gröda vanligtvis hölls inom ganska snäva ramar så 
finns en tydlig, och för varje gröda någorlunda fast relation mellan 
korntal och arealskörd. Tunnlandet var som känt är, ursprungligen den 
areal man sådde en tunna på. En tunna säd vägde ungefär 100 kilo, ett 
deciton. Ett tunnland var ungefär en halv hektar. Korntalet fem, innebar 
att man på varje tunnland fick ungefär fem tunnor eller 500 kilo och på 
varje hektar ett ton spannmål. Mot korntalet fem stod en hektarskörd 
om tio deciton. Nu var litervikten för spannmålsslagen olika, tunnmåttet 
kunde variera, men ungefär svarar korntalet siffermässigt mot dubbla 
hektarskörden mätt i deciton.529 

Eftersom korntal snarare än hektarskördar är vad det historiska 
materialet bjuder, kommer jag företrädesvis att utgå från korntalen, men 
ska presentera hektarskördarna. 

                               
529 Jfr Hannerberg (1971), s.73. 
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Låt oss börja med avkastningstalen avseende 1800-talet som står 
i centrum för analysen.530 Här finns huvudsakligen fyra källor. För det 
första korntalen – för de fem stråsädesslagen samt ärter och potatis – i 
den så kallade präststatistiken d.v.s. delar av den information som präs-
terna 1802-20 skulle sända in till Tabellverket i samband med folk-
mängd- och mortalitetsuppgifter m.m. Jag har kontrollerat att de pros-
terikorntal som Tabellkommissionen i sin bearbetning redovisade var 
mot sockenutsädena vägda medeltal.531 Det har som nämnts visats (även 
här) att sockenutsädena som prästerna angav oftast var underskattade. 
Detta spelar emellertid liten roll, så länge proportionerna mellan utsä-
desvolymerna i olika socknar var någorlunda riktiga, vilket de ovan (av-
snitt 8.1.) visats vara. Socknarnas korntal har således i huvudsak korrekt 
vägts samman till prosterimedeltal, med sockenutsädena som på rimligt 
sätt gav utsädesproportionerna mellan socknarna, som vikter. 

På motsvarande sätt har vi tagit fram länsmedeltal från dessa pros-
terikorntal, genom att väga prosterikorntalen mot utsädesvolymerna i 
prosterierna (som ju är summorna av ingående socknars utsäde). Där-
med finns länskorntal för (höst)vete, (höst)råg, korn, havre, blandsäd, 
ärter och potatis från perioden 1802 till 1820. 

Efter 1820 blev länsorganisationen, d.v.s. närmast kronofogdar 
och länsmän lokal instans för insamlandet av lokala korntal. Det har 
framförts att prästernas korntal skulle ha varit mer felaktiga än länsor-
ganisationen, men vi har egentligen inte funnit några sakskäl för det. En 
rimlig uppfattning om skördeutfallet bör ha varit lättare för en lokal in-
samlare att åstadkomma än ett korrekt återgivande av åkerareal eller 
utsädesvolymer. 

Korntalen från länsmansdistrikten är ojämnt bevarade. Därför går 
det inte att – fastän vi faktiskt har utsädesskattningar på sockennivå – 
systematiskt skatta skördarna på sockennivå. Korntal finns däremot 
samlade på länsnivå som femårsgenomsnitt i Landshövdingarnas 
femårsberättelser från 1817 och framåt. Dessutom finns från Statskon-
toret insamlade och bearbetade årliga korntal för varje län och flertalet 
grödor från 1818 till 1870.532 Det är den andra, viktiga källan. Det kan 
naturligtvis finnas vägningsfel här, men rimligen måste Statskontorets 
serie gå tillbaka på mot utsädesmängderna vägda korntal för smärre om-
råden, precis som prosterikorntalen gjorde. Den tredje källan är de 
                               
530 För 1910-talet använder vi hektarskördar som hela tiden är uttryckta i dt per ha. Med hjälp 
av dessa och de direkta uppgifterna om besådda arealer kan skörden oproblematiskt räknas 
fram. 
531 Tabellkommissionen, E3 B mortalitetstabeller. 
532 Statskontorets korntalsserie som inte är tryckt har vänligen tillhandahållits mig av Rodney 
Edvinsson. Rimligen går de tillbaka på vad som insamlades av länsadministrationen.  
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vägda länsmedelkorntal från och med 1874 till och med 1910 som finns 
i SCBs årsväxtberättelser (ÅVB) från landshövdingarna (i BiSOS N). 
De bygger på sockenkorntal ur länsmansdistrikt, vägda mot socknarnas 
utsädesvolymer enligt HSB i BiSOS N, oftast med ett års eftersläp-
ning.533 Det spelar ingen roll att utsädestalen sannolikt är för låga (jäm-
fört med vår skattning), eller att smärre proportionella avvikelser mel-
lan socknarna förekom. Det centrala är att det inte är alltför stora för-
skjutningar i utsädesmängderna mellan socknarna över tid. Det framgår 
av interpoleringar av utsädesandelarna på sockennivå 1858-1916 att 
detta är rimligt. 

För 1871-73 och 1911, slutligen, kan korntal (och hektaravkast-
ningar) deduceras fram ur den fjärde källan, Hushållningssällskapens 
länsstatistik (HSB, i BiSOS N) avseende utsäde och skörd. De kan räk-
nas fram alltifrån 1865 till 1911. Det går att visa att skörderedovis-
ningen här utgick från socknarnas (eller ibland i den tryckta statistiken, 
häradernas eller fögderiernas) utsäde och ett korntal. Vi kan väga dessa 
socken-, härads- eller fögderikorntal mot respektive områdes utsäde 
och få fram vägda länsmedeltal. Jag betraktar alla korntal som varande 
utan avdrag för skörden. För präststatistiken har detta visats av Att-
man534. För HSB är detta självklart då de räknats ut som relation mellan 
utsäde och bruttoskörd (vilket även uttrycks i tabellhuvudet de första 
åren).535 Eftersom HSB-korntalen och de från Statskontoret överens-
stämmer väl när de överlappar, så kan vi dra slutsatsen att även Stats-
kontorets är utan avdrag för utsäde, samma gäller årsväxtberättelserna 
som också de stämmer väl med HSB-korntalen. 

Därmed får vi en komplett länskorntalsserie från 1802 till 1911. 
Detta gäller alltså för 1802-20 de fem sädesslagen samt potatis och är-
ter. Statskontorets serie avser de fem sädesslagen samt potatis och trind-
säd (ärter, vicker och bönor). I årsväxtberättelserna och hushållnings-
sällskapets berättelser finns korntal för de fem sädesslagen, samt för 
potatis, ärter, bönor och vicker separat. Angående trindsäden görs föl-
jande antaganden (utsädet och skörden av bönor och vicker var relativt 
obetydlig, hela tiden): För 1802-20, antas samma korntal för vicker och 
bönor som för ärter. Vad gäller Statskontorets serie (1818-70), antas 
korntalet för trindsäd gälla för såväl ärter som bönor och vicker. 
                               
533 Jfr Svensson (1965), ss. 18-19. 
534 Attman (1956). 
535 De länsmedeltal för femårsperioder som återfinns i landshövdingarnas femårsberättelser 
(vilka bygger på länsmans- och kronofogderapporteringen är däremot gjorda med avdrag för 
utsädet). Inte desto mindre tenderar de att ligga relativt högt jämfört med Statskontorets 
material, som liksom årsväxtberättelsernas överensstämmer väl med de som kan deduceras fram 
ur HSB.  
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Återstår så foderskörden: rotfrukter, vallhö och vårsädeshalm på 
åkern samt höet från den ”naturliga” ängen. Här är det inte frågan om 
korntal, utan om arealskördar, uttryckta i viktmått (för rotfrukter vo-
lymmått). För rotfrukter finns hela tiden, från 1865 till 1911 uppgifter 
om skörden per besådd ytenhet (för Uppsala läns del är det 48-kappars-
tunna (om 4,8 kubikfot) per kvadratrev 1865, kubikfot per kvadratrev 
1865-1885, kubikfot per tunnland 1886-88 och slutligen hektoliter per 
hektar från och med 1889. Från och med 1886 har dessa uppgifter har 
tagits för goda och har genomgående räknats om till hektoliter per hek-
tar. Redovisningen 1865-85, måste dock rimligen vara felaktig, ef-
tersom en omräkning leder till alldeles för låg hektaravkastning då. En-
ligt redovisningen var arealskörden av rotfrukter 1865-1885 ungefär 
hälften av potatisens arealskörd, medan den från och med 1886 till 1911 
är ungefär 4 gånger större än för potatis. Vi antar därför att samma för-
hållande mellan hektarskörden av rotfrukter och korntalet för potatis 
som i medeltal gällde 1886-95, även gällde tidigare. Medeltalet är 60 hl 
foderrotfrukter per hektar för varje enhet korntal för potatis, exempelvis 
korntalet fem för potatis motsvarar således 300 hl rotfrukter per hektar). 
Denna skattning görs för hela perioden 1802-1885.  För Västmanlands 
län finns data över skörd per ytenhet för 1865-1911 i HSB (med undan-
tag för 1879-82 och 1884), fram till och med 1884 (1883) i tunnor och 
kappar per tunnland, 1885-88 i kubikfot per tunnland och därefter i 
hektoliter per hektar. Hektarskörden, som alltså är redovisad skörd di-
viderad med redovisad besådd areal är mycket svagt positivt korrelerad 
med potatisens arealskörd, d.v.s. också med dess korntal (R=0,16). Det 
går i detta fall ca 36 hektoliter/ha av ”andra rotfrukter” per korntals-
värde för potatis. Ett korntal på potatis om fem ger alltså i medeltal 180 
hl rotfrukter/Ha. Så har rotfrukternas hektarskörd skattats för 1802-
1864, 1879-82 samt 1884. Hl rotfrukter har räknats om till ton med ton-
vikten 0,061 per hektoliter (= 0,61 kg per liter). Detta är en mycket osä-
ker skattning, men rotfrukterna är fram till slutet av perioden – då upp-
gifterna är säkrare – en obetydlig gröda. 

Betydligt viktigare och från slutet av 1800-talet fullkomligt 
centralt i växtföljden är däremot åkerhöet. Hektaravkastningen av 
åkerhö (1865-85 uttryckt i centner per kvadratrev, 1886-88 i centner per 
tunnland och från 1880 i deciton per hektar) finns direkt att tillgå i Hus-
hållningssällskapens berättelser i BiSOS N. För perioden före 1865 sak-
nas däremot systematiska uppgifter om arealavkastningen av vallhö 
(även om kvalitativa omdömen finns ojämnt bevarade för länsmansdi-
strikt. Det har i litteraturen framgått att avkastningen av hö ganska väl 
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korrelerade med avkastningen av vårsäd.536 Det förefaller rimligt ef-
tersom vårsäden, liksom gräsväxten är känslig för sommartorka, medan 
höstsäden brukar klara detta bättre. Jag prövade hur nära hektaravkast-
ningen av odlat vallhö samvarierade med det ovägda genomsnittliga 
korntalet för korn, havre och blandsäd, åren 1865-74. Korrelationsko-
efficienten var visserligen positiv, men svag. Vad gäller Uppsala län var 
den 0,55. Den genomsnittliga hektarskörden av åkerhö per enhet av 
korntal för vårsäd var 3,3 i Uppsala län. Med denna faktor har det ge-
nomsnittliga vårsädeskorntalet varje år 1802-64 multiplicerats för att 
producera en skattning av hektarskörden av åkerhö. För Västmanlands 
län räknade vi ut korrelationen mellan det ovägda medeltalet för vårsä-
deskorntal och hektarskörden av åkerhö hela perioden 1865-1911. Kor-
relationskoefficienten blev 0,64 och omräkningstalet blev 3,8. Vi kom-
mer att visa att arealskörden och korntalet för samtliga sädesslag (utom 
havre mot slutet av perioden) var något högre i Uppsala än i Västman-
lands län. Den högre omräkningsfaktorn visar att hektarskördarna av 
åkerhö var mer likvärdiga (i alla fall 1865-1911). Med faktorn 3,8 har 
det genomsnittliga vårsädeskorntalet 1802-64 multiplicerats för att ge 
en skattning av hektarskörden av åkerhö dessa år. Skattningen bygger 
på rimliga relationer. Observera att skattningen av hektarskördarna av 
åkerhö är ”fiktiva” 1802-09 eftersom vi inte räknar med något åkerhö 
då. Dessa fiktiva skördetal används emellertid för att skatta ängshöskör-
den. 

Avkastningen per hektar av ängshö och halm anges i Hushållnings-
sällskapens berättelser för Uppsala län, uppskattningsvis i medeltal för 
hela länet i dt/ha från och med 1894 till och med 1911. Dessa uppgifter 
har direkt använts. För perioden 1865-93 finns visserligen subjektiva 
omdömen, enligt en 10-gradig skala, både i hushållningssällskapens be-
rättelser och i årsväxtberättelserna. Men vi har valt att inte följa dessa, 
dels just för att de är subjektiva och osäkra, dels därför att de ändå inte 
sträcker sig längre tillbaka än till 1865 (det finns i varierande grad be-
varade äldre omdömen från länsmansdistrikt, i kronofogdearkiven). 
Vad beträffar ängshöet har vi i stället utgått från relationen till vall-
höskördarna per hektar 1894-1911. Korrelationskoefficienten var mel-
lan de två serierna, i fallet Uppsala län 0,49 och för varje deciton vallhö 
per hektar gick det 0,74 deciton ängshö per hektar. Detta relationstal 
har använts för att skatta ängshöavkastningen 1802-1893. För Västman-
lands län finns uppskattade arealskördar av ängshö uttryckta i centner 
per tunnland 1885-88 och i deciton per tunnland alltifrån 1911. Dessa 

                               
536 Se t.ex. Utterström (1957, II) bilaga 1, ss. 429-443. 
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tas för goda. Dessutom anges totalskörden av ängshö i lass om 5 centner 
=25 lispund, dvs, 212 kg, samt tunnlandstalet för ängen 1867-1884. Vi 
har på basis därav räknat fram ängshöskörden i deciton per ha för hela 
perioden 1857-1911. Sedan har ängshöskörden per hektar för perioden 
1867-1911 satts i relation till åkerhöskörden per hektar samma period. 
Korrelationskoefficienten blir även i detta fall 0,49. I det västman-
ländska fallet var dock ängshöskörden proportionellt svagare jämför 
med åkerhöskörden än i Uppsala län. I Västmanlands län gick det 1867-
1911 bara 0,34 deciton ängshö per deciton åkerhö. Vi räknar med den 
relationen för att skatta ängshöet 1810-66 i Västmanlands län. 

Skörden av vårsädshalm borde kunna relateras till skörden av 
kärna av vårsäd. Helt entydigt är dock inte detta samband. Juhlin Dann-
felt talar för kornsädets del om en halmvikt motsvarande dubbla kärn-
vikten på torr jord, men fyrdubbla kärnvikten på fuktigare och bättre 
jord. För havre sträckte sig spannet från att halmvikten motsvarade 
kärnvikten till att den motsvarade dubbla kärnvikten.537 Det förefaller 
troligt att stråskörden var mindre i förhållande till kärnan tidigare, då 
kvävetillförseln sannolikt var mindre än på 1910-talet. Om halmskör-
dens relation till kärnskörden varierade mellan torr och fuktigare jord, 
med proportionellt större halmskörd på den senare så borde det också 
gälla att halmskörden blev lägre i förhållande till kärnan under torra år 
och större i proportion till kärnan under våtare år. Vi har, för Uppsala 
läns del provat sambandet mellan kärnskörden av vårsäd, representerad 
av korntalen (för korn, havre, blandsäd, separat och i alla kombinat-
ioner) och hektarskörden av vårsädeshalm enligt Hushållningssällskap-
ens berättelser 1894-1911. Sambandet är för alla konstellationer svagt 
positivt. Korrelationskoefficienten R ligger kring 0,3. Betydligt starkare 
(R=0,43) är sambandet mellan halmskörd och vallhöskörd och i syn-
nerhet sambandet mellan hektarskördarna av vårsädeshalm och hektar-
skördarna av ängshö (0,63). Är detta rimligt? Troligen. Höskörden var 
starkt beroende av nederbörden och det var enligt resonemanget ovan 
även halmskörden. Här skattas alltså halmskörden utifrån dess relation 
till ängshöskörden 1894-1911. Eftersom ängshöskörden i sig för peri-
oden före 1894 skattats utifrån vallhöskörden, i sin tur före 1865 skattad 
i förhållande till skörden av vårsädskärna (korntalet), går skattningen 
till syvende og sist tillbaka på skörden av vårsädeskärna. Skattningen 
utgår från att hektarskörden i decition av halm var 1,3 gånger hektar-
skörden av ängshö. Detta gäller Uppsala län. 

                               
537 Juhlin Dannfelt (1916), ss. 323, 343-344. 
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För Västmanlands län finns direkta uppgifter om hektarskörd av 
vårsädshalm alltifrån 1885. Den är mycket svagt korrelerad med ängs-
höskörden (R=0,10), betydligt starkare korrelerad med åkerhöskörden 
(0,58 och framför allt med korntalen för vårsäd. R är 0,59 när hektar-
skörden av vårsädeshalm 1885-91 jämförs med korntalet för korn, 0,67 
när jämförelsen görs med korntalet för havre, 0,64 när jämförelsen görs 
med korntalet för blandsäd. Korrelationen mellan det ovägda medel-
korntalet för korn, havre och blandsäd å ena sidan och hektarskörden 
för vårsädeshalm å den andra är 0,67. Vi tar fasta på detta och skattar 
för Västmanlands läns del, hektarskördarna av vårsädeshalm i relation 
till detta medelkorntal. För varje enhet av detta medelkorntal av vårsäd, 
blir vårsädeshalmskörden 3,2 deciton. Korntalet 5 ger alltså 16 deciton 
vårsädeshalm per hektar. Relationen verkar rimlig i jämförelse med Ju-
lin Dannfelts uppgifter (se föreg. stycke).538 

För perioden före 1802 finns inte systematiska tidsserier över korn-
tal eller arealavkastningar. Det har visat sig svårt att relatera till de skör-
deomdömen som finns. Hellstenius (1871) redovisar för vissa år (och 
varierande antal län) skördeomdömen länsvis, men regelbundet bara 
riksvärden, motsvarande de som finns i den officiella statistiken.539 Det 
är oklart hur de riksvärdena är sammanvägda regionalt och framför allt 
vilka vikter som givits varje grödoslag.540 Olika grödor påverkades olika 
av mildare väderväxlingar. De allmänna skördeomdömena kan därför 
inte läggas till grund för skattning på länsnivå av avkastningen av en-
skilda olika grödor. Däremot står det klart att de kända svåra missväx-
terna, återspeglas i dessa subjektiva skördesiffror.541 

Tillvägagångssättet har blivit följande: Det antas att medelvärdet 
av korntalet (och de skattade avkastningstalen) för prästsstatistikperi-
oden 1802-20 motsvarar normalskördarna såväl 1802-1820 som 1767-
1801. Skördeomdömet för 1767 liksom för 1770 antyder att detta var 
någon slags normalår. Omdömet för 1771 tyder på fullständig missväxt 
detta år, medan omdömena 1772, 1775, 1780-83 och 1798-1800 vittar 
om ett allmänt läge på riksnivå motsvarande nära missväxt.542 Motsva-
rande täthet mellan så pass katastrofala skördeår förekommer inte under 
1800-talet. Slutsatsen kan därför dras, att skördarna under senare delen 
                               
538 För alternativ skattning av halmskörd, jfr Rantanen (1997), ss. 200-201. 
539 Hellstenius (1871), ss. 82-84, tabell 2 (rikssiffror), ss. 92-93, tabell 4 (länsvisa skördesiffror); 
SCB (1959), s. 44, tabell E.12. Hellstenius byggde vidare på Tabellkommissionens berättelse i 
BiSOS A 1851-55, tabell 47. 
540 Se resonemangen i avsnitt 4.5 ovan. 
541 Jfr t.ex. serien av skördetal i Hellstenius (1871), ss. 82-84 och de kvalitativa omdömen som 
återges i Utterström (1957, II), bilaga 1, ss. 435-437. Jfr Edvinssons skördeindex som för detta 
skede grundas på skördeomdömena. (Edvinsson, 2009). 
542 Jfr Hellstenius (1871) tabell 2 och Utterström, (1957, II), ss. 434-435. 
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av 1700-talet sammanvägt för längre delperioder, sannolikt var lägre än 
under perioden 1802-1820.543 För åren 1767 i Uppsala län, respektive 
1770 i Västmanlands län räknar vi därför med medelkorntalen för åren 
1802-20. Vi räknar med samma korntal för 1793 i Västmanlands län. 
Avseende hektarskördarna av rotfrukter, vårsädshalm och ängshö räk-
nar vi likaså med genomsnittet för 1802-1820. 

För 1916, räknar jag fram skörden med hjälp av data över besådda 
arealer och hektarskördar för varje gröda. Jag har i det följande jämfört 
skördarna med de som skattats fram avseende 1630, 1690 och 1750 av 
Lennart Palm (1630, 1690) och av Palm och Martin Linde (1750). 
Ängshöskörden finns direkt angiven vissa tidiga år hos Palm. Vi använ-
der 1630 års uppgifter. Palm anger ingen ängsareal för detta år och det 
går alltså inte, som senare, för Uppsala läns del att relatera vårsädes-
halmskörden per hektar till ängshektarskörden. För båda fallen antar vi 
avseende 1630 i stället att vårsädeshalmskörden har samma förhållande 
till vikten skördad vårsädeskärna som 1767 respektive 1770. I båda fal-
len blir relationen 1,6 kilo per kilo kärna. För 1570 saknar Palm speci-
fika sädesskördar, för 1690 har Palms skördar visats vara orealistiskt 
låga och för 1750 saknas ängshöskörd. 

16.7. En not om tunnmåttet och annan måttsproblematik 
Måttsystemen var stadda i förändring under senare delen av undersök-
ningsperioden, vilket ställer till med praktiska problem som jämfört 
med dem under tidigmodern tid trots allt är ganska lätt överkomliga. 
Arealen, mättes i storskiftesakterna och i det statistiska materialet fram 
till slutet av 1850-talet i det geometriska tunnlandet, som motsvarade 
0,4936 hektar och i kapplandet, 1/32 av tunnlandet. Tunnlandet använ-
des också exempelvis i rapporter från Finanskommittén 1858 (hädanef-
ter FK 1858) fastän enligt 1855 års decimalsystem kvadratreven om 
0,08815 hektar borde ha använts. I beskrivningen till häradsekonomiska 
kartan (hädanefter EK) för Uppsala län som tillkom på tidigt 1860-tal 
användes, liksom i HSB för Uppsala län används fram till 1885 
kvadratrev. Tunnland användes här märkligt nog 1886-1888. Hektar an-
vändes från och med 1889. I HSB för Västmanlands län användes tunn-
land ända fram till 1888, därefter hektar. I Lagaskiftesakterna förekom 
alla tre huvudmåttsenheterna, beroende på när akterna upprättades. 

Som volymmått användes tunnan i FK 1858 och i all tidigare sta-
tistik. I Västmanlands län användes den i HSB fram till och med 1884. 
                               
543 Jfr Edvinsson (2009). Det är möjligt att de korntal vi applicerar för 1767 är för höga. I så 
fall accentueras slutsatsen att de genomsnittliga skördenivåerna hade stigit till tidigt 1800-tal. 
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Måltunnan, alltså målkärlet, eller den strukna tunnan) omfattade, allts-
edan Stiernhielms reformer 1665, 146,6 liter 32 kappar eller 56 kannor 
om 2,617 liter. Måttbegreppet fast tunna mätte däremot (sedan 1739 års 
förordning) 164,9 liter (63 kannor), eftersom 4 strukna kappar (om 1/32 
struken tunna) skulle läggas till, som ersättning för forna tiders tilläm-
pade råga. Fram till 1638 räknades inte med något kappmål alls och 
därefter med 2 kappars tillägg vilket 1638-64 gav en måttstunna om 
151,8 liter och efter Stiernhielms reformer 1665 en måttstunna om 
155,8 liter.544 

Tunnan ersattes i Västmanlands läns HSB med decimalsystemets 
kubikfot år 1885. I Uppsala län användes kubikfot alltifrån 1865 till 
1888. Kubikfoten mätte 26,173 liter och motsvarade alltså 10 kannor. 
Den ersattes 1889 överallt med det metriska måttet hektoliter. 

Bland viktmått, som inte förekommer så mycket i materialet, till-
lämpades lispundet (8,5 kilogram) med dess underenhet marker eller 
skålpund (425 gram) i FK 1858 och i Västmanlands läns HSB-redovis-
ning till och med 1880. I och med införandet av decimalsystemet och 
fram till och med 1888 användes multipeln av skålpundet, centnern 
(42,5 kg). I Uppsala län användes centnern alltifrån 1865 till 1888. Från 
1889 användes överallt metriska kg och decition.545 Jag har konsekvent 
räknat om till metriska areal-, volym och viktmått samt ibland på basis 
av olika angivna volymvikter för spannmål mm. från hektoliter till kg, 
deciton eller ton (någon gång faktiskt åt andra hållet, från vikt till vo-
lym). 

Flertalet forskare som studerat 1700- och 1800-talets spannmåls-
produktion har antagit att i källorna angivna tunnor motsvarat 1665 års 
strukna tunna om 146,6 liter. Det gör t.ex. uppenbart Hannerberg för 
1810, liksom Gadd avseende tunnorna i utsädesredovisningen som 
finns i västsvenska bouppteckningar. Linde skriver om tunnmåttet i sina 
bouppteckningar avseende åren runt 1750: 

 
Det kan tilläggas att agrarhistorikerns vanliga metodiska 
bekymmer i samband med tunnvolymer, d.v.s. huruvida 
råge ingår, eventuella övermål o.s.v. knappast berör vår ut-
sädesundersökning. I bouppteckningarna handlar det 
ganska säkert om den strukna standardtunnan på 146,6 li-
ter.546 

                               
544 Morell (1989), ss. 317-326. 
545 Vilka mått som använts framgår av respektive källa. Jfr Jansson (1995).  
546 Linde (2012), s. 12. 
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I HSBs statistik är detta inget problem vad gäller Uppsala län, eftersom 
kubikfoten redan 1865, när serien började hade ersatt tunnan där. I flera 
andra län hade den inte gjort det, och inte heller i rikssammanställning-
arna. I Västmanlands län användes som nämnts tunnan till och med 
1884, då den för fyra år ersattes av kubikfoten. 

Det kan visas att det inte var struken tunna om 146,6 l som an-
vändes när tunnan förekom i HSBs utsädes- och skörderedovisning, 
utan tunnmåttet enligt 1739 års förordning, med ett kappmål om 4, en 
tunna om 63 kannor = 164,9 l snarare än den strukna 56-kannors tunnan. 
Det är förvirrande att tunnan där den förekommer i exempelvis HSB 
trots detta delades i 32 delar, precis som strukna tunnan i stället för fast-
målstunnan som mätte 36 strukna kappar. Uppenbarligen var 32-dels-
räkningen en standard som inte frångicks, den kongruerade med tunn-
landet som delades i 32 kappland. (Detta geometriska tunnlands relation 
till utsädesvolymen hade emellertid naggats i kanten redan på 1630-ta-
let, när det fastställdes som ytmått med viss alnbredd). 

Detta framgår av en rad uppgifter i de inledande sammandragen 
som föregår varje årsupplaga av HSB från perioden 1865-85 att 63-
kannorstunnan (164,9 liter) avses, när tunnmåttet förekommer. Till yt-
termera visso kan man jämföra de årliga sammandragstabellerna för 
olika län som finns i det inledande avsnittet av varje årgång av HSB 
med översiktstabellerna i inledningen till HSB i BiSOS N 1900 som 
sammanfattar utvecklingen 1865-1900. I de förra anges utsädes- och 
skördevolymer av spannmål i tunnor, i de senare är detta omräknat till 
hektoliter, med faktor 164,9, vilket bekräftar att 63-kannorstunnan an-
vänds. Det har inte heller skett någon omräkning till 63-kannorstunna 
från 56-kannorstunna (146,6 liter) i rikssammandragen av länssiffrorna: 
länssiffrorna från varje hushållningssällskap, överensstämmer – i de fall 
de mättes i tunnor i länen – med summorna i sammandraget vad exem-
pelvis utsädet beträffar. Dessutom anges, åtminstone i början uttryckli-
gen, även i hushållningssällskapets redovisning att 63-kannorstunnan 
används i redovisningen. Slutligen framgår att vid övergången till dec-
imalsystemet med dess kubikfot (om 10 kannor) 1885 i exempelvis 
Västmanlands län tunnan räknas som 6,3 kubikfot = 63 knr = 164,9 liter 
(kannan mätte 2,617 liter). Vid denna tid var nämligen i många fall ut-
sädet ”oföränderligt” i en rad fögderier eller motsvarande områden. Nya 
utsädessiffror togs fram bara de år en så kallad lokalundersökning gjor-
des. Eftersom ingen lokalundersökning gjordes vare sig 1884 eller 1885 
borde då utsädessumman uträknad i hl vara densamma 1884 som 1885, 
utgående från tunnor respektive kubikfot. Det blir den endast om tunnan 
räknas som 164,9 liter. Om tunnan varit 147 liter, skulle vi i en rad fall 



 377

fått räkna med en utsädesökning om 12,5 procent just vid bytet av mått-
system. 

Detta framgår även av Historisk statistik för Sverige II och indi-
rekt av sammandraget till BiSOS H 1865-60, där tunnmåttet i statistiken 
problematiseras.547 SCB infordrade i samband med att statistikin-
samlingen skulle överlåtas till Hushållningssällskapen uppgifter på hur 
tunnmåttet definierades. Det visades att tunnan i redovisningen i 
femårsberättelserna från Västmanland dittills faktiskt räknats som 56 
kannor (5,6 kf), men i övriga fall i 63 kannor (6,3 kf). Potatistunnan 
mätte 48 kannor i Stockholms och Uppsala län (lakegodstunnan), 56 
kannor i Västmanlands län, 84 kannor i Blekinge och Kristianstads län 
och 63 kannor i övriga fall.548 Tidigare hade detta inte problematiserats, 
men att t.ex. af Forssell (1836) räknade med 63-kannorstunna, torde in-
nebära att den användes i Landshövdingeberättelsernas och alltså i läns-
förvaltningen i flertalet fall. Kanske är rimligast att räkna med den för-
delning som rådde 1856-60, så att vad spannmål beträffar bara Väst-
manlands län avvek från 63-kannorsnormen. Tilläggas kan, att Morell i 
sin hospitalsundersökning kunde fastställa att fast mål användes vid 
Falu hospital från och med 1786. För Västerås och Weckholms hospi-
tals del kan det fastställas för 1810- och 1820-tal. Eftersom inget i fö-
regående räkenskaper i dessa fall antyder förändring i utnyttjat mät-
ningssätt, antogs att det gällde alltifrån förordningen började tillämpas 
1740.549 

Urban Herlitz noterade konflikten mellan tunnvolymen som för-
utsattes i markegångstaxorna (Jörberg 1972,1) och den som t.ex. Gadd 
antagit gälla för uppgifterna om utsäde i bouppteckningsmaterialet och 
som användes av Hannerberg (1941) och Isacson (1979).550 I de förra 
var det utan tvivel 165-literstunnan, den fasta tunnan, som gällde. 1739 
års förordning påbjöd att avrads- och skattespannmål skulle mätas med 
fasta tunnan (alltså struken tunna med 4 strukna kappars tillägg), men 
”pröfve vi och skäligt” att samma mått skulle användas allmänt i köp 
och salu.551 I de senare fallen räknade man med den strukna 147-liters-
tunnan. Urban Herlitz påpekar att såväl Agardh 1855 som af Forsell 
1836 i sina statistiska redogörelser räknar tunnan till motsvarande 165 
liter. Han menar vidare att om tunnan vid ränteredovisning, prisberäk-
ning och statistikredovisning var den fasta, så förefaller det osäkert om 
                               
547 SCB (1959), s. 33*; BiSOS H 1856-60, sammandrag, s. 13. 
548 I Uppsala län räknades rotfrukterna 1865 i 24-kapparstunnor om 48 kubikfot (HSB, BiSOS 
N 1965, Uppsala län). 
549 Morell (1989), s. 329. 
550 Herlitz (1989), ss. 212-213. 
551 Citerat efter Morell (1989), s. 323. 
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ens bouppteckningstunnan var struken. Han påpekar att bouppteck-
ningsvärdena av spannmål inte systematiskt låg 10-12 procent under 
markegångsvärdena, vilket de borde gjort om tunnvolymerna varit 
skilda. Han anför vissa viktsammanställningar som pekar på att 165-
literstunnan användes. Morell uttrycker i princip samma uppfattning i 
sin avhandling. Det går inte att a priori fastställa vilken tunna som an-
vändes, någorlunda bevis måste tas fram och av både diskussionen 
kring HSBs användning av tunnan och av skäl som där anförs, framgår 
att man inte kan ta 32-kapparsräkningen till intäkt för att struken tunna 
användes.552 I hospitalens redovisningar delades tunnan konsekvent i 
32-delar, en slags fiktiva räkenskapskappar om man så vill. 

Om det i statistikanvändningen i regel var fasta tunnan som gällde 
och om den gällde vid skatteomräkning enligt markegång, blev det lite 
besvärligt för producenterna att använda andra tunnetal i andra sam-
manhang. Hur det var i gängse handel är svårt avgöra, hur det var i bo-
uppteckningarna likaså och det kan inte heller avgöras hur bönderna 
räknade privat: det gällde de som för egen del redovisade utsäde och 
skörd i interna räkenskaper eller dagböcker. Men eftersom de i princip 
skulle avsätta värdet av vissa tunnor för skatt (alternativt faktiskt leve-
rera dem) och sälja spannmål, så vore det naturligtvis lite opraktiskt att 
räkna med två skilda tunnmått. 

Vilket mått som användes är ingen småsak. 4 kappars tillägg, var 
en åttondel, 12,5 procent. Uppenbart är att vi måste räkna med fast 
tunna under den tidiga HSB-tiden. För perioden dessförinnan är läget 
faktiskt osäkert även om fast tunna verkar rimligast. Det kan ju vara så, 
att socknarna som redovisade utsädet t.ex. i Finanskommittén 1858, ut-
gick från den strukna tunnan som hade den mer direkta relationen till 
tunnlandet, eller att prästerna 1802-20 gjorde på samma sätt. En test 
visar dock att såtätheterna i FK 1858 stämmer bäst med de från HSB 
1866/70 om också tunnorna i FK var fasta (164,9 liter). Den genom-
snittliga såtätheten för råg i Uppsala läns nära 90 socknar var enligt 
FK1858 0,84375 tr/tunnland. Det blir ca 1,71 tr per hektar. Om Finans-
kommitténs tunna var struken motsvarar detta 2,5 hl/ha, om den var 
fast, motsvarar det 2,81 hl/ha. Enligt Hannerberg angav den officiella 
jordbruksstatistiken (riksnivå 1866-70) 2,89 hl/ha. Såtätheten i Uppsala 
län för råg 1916 var i genomsnitt 2,72 hl/ha. Även för vete, korn och 
havre hamnar uppgiften från FK 1858 mycket närmare 1866-70 års 
värde om fast tunna används. Samma gäller förhållandet till 1916 års 

                               
552 Morell (1989), ss. 327-329. 
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såtäthet, utom för ärter och bönor.553 Mot den bakgrunden antar vi att 
såtätheten i FK 1858 uttrycktes i fasta tunnor. Vi har antagit att så var 
fallet även i präststatistiken och det framskattade utsädet har översatts 
till hl utifrån ett antagande om fast tunna. Det är uppenbart att t.ex. 
Gustaf Sundbärg som bearbetade Tabellkommissionens material räk-
nade med att de tunnor som angavs där var fasta.554 
  

                               
553 Hannerberg (1971), s. 69, i övrigt FK 1858, Uppsala län samt SOS Jordbruk och boskaps-
skötsel 1913-20. 
554 SCB (1949), Sundbärg (1895). Sundbärg räknade med följande tunnvikter: vete 128 kg, råg 
118 kg korn 104 kg, havre 78 kg, blandsäd 87 kg, ärter 130 kg, potatis 115 kg. Med fast tunna 
om 164,9 kg, blir litervikterna för exempelvis vete, råg, korn och havre 0,78, 0,72, 0,63 och 
0,47 kg. Med struken tunna blir litervikterna för dess fyra grödor 0,870 kg, 0,80 kg, 0,71 kg och 
0,53 kg. Vi kan jämföra med litervikterna för de fyra grödorna enligt officiella statistiken 
1866/70 och 1936/40. De var i det förra fallet 0,75, 0,70, 0,58 respektive 0,47 kg dvs snarast 
lägre än med Sundbärgs vikter och fast (stor tunna) och mycket lägre än om Sundbärg avsett 
struken tunna. Litervikterna 1936/40 var 0,77, 0,72, 0,66 och 0,50 kg, d.v.s. i några fall lägre 
än med Sundbärgs fasta tunna och alltid avsevärt lägre med de litervikter en Sundbärgsk struken 
tunna skulle implicerat. Det var för Sundbärg uppenbarligen självklart att statistikens tunnmått 
var det lagligen påbjudna.  
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Summary. Agricultural revolution: Agricultural 
production in the counties of Uppsala and 
Västmanland, East central Sweden circa 1770–
1920 

In this book, agricultural production in the counties of Uppsala and 
Västmanland, the counties just north of the lake Mälaren in East central 
Sweden is estimated from around 1770 to 1920. From the pattern of 
agricultural growth in this era, it will be considered if an agricultural 
revolution occurred. An agricultural revolution is understood as a pro-
cess of strong technical and administrative development, which led to 
increased production and productivity in agriculture. The aim is to lo-
cate in time such a process in the studied area and to analyse how the 
process developed.  

The historiography of the use of the concept of agricultural revo-
lution, in Britain and Europe at large, but also in Sweden is discussed 
in chapter 2. The view that several agricultural revolutions, defined by 
different technical achievements, as proposed by F.M.L. Thompson and 
Paul Bairoch, is adopted. Following Thompson, in the first agricultural 
revolution the most important change was that the old type of rotations, 
with grain production for human needs on arable fields where much of 
the land was annually in fallow, and with fodder (hay) production on 
separate meadows, were replaced by intensive rotations with little fal-
low, and fodder crops growing on the arable land. By increasing the 
amount of fodder and therefore the amount of available manure and by 
adding leguminous fodder crops, which fixated nitrogen from the air, 
these new rotations increased crop yields and yields of production ani-
mals, in the form of milk and meat. The system, however remained 
closed. Not much nitrogen or energy was “imported” from outside each 
farm’s closed entity. In the second agricultural revolution, this self-suf-
ficiency was broken. Energy was imported in the form of artificial fer-
tilizers and remotely produced, concentrated animal fodder. Thus, 
yields could increase even further, production of meat and milk could 
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expand and furthermore more manure was produced, and this favoured 
grain production. 

In the British case a link between the agricultural revolution and 
the industrial breakthrough was established by many economic histori-
ans. There is, however, a debate, still ongoing, on the timing of the ag-
ricultural revolution. The “orthodox” view locates it as starting in the 
mid eighteenth century and connect it with parliamentary enclosures 
and the establishment of large-scale capitalist agriculture and the typi-
cal structure of landowners achieving rents, capitalist tenants achieving 
profits and landless labourers achieving wages. A “heterodox” view de-
veloped already by the early 1960s and was strengthened in the 1990s. 
These researchers claim there was an earlier “yeomen’s agricultural 
revolution”, with adoption of new rotations and increased productivity 
already by the seventeenth century. According to the latter view, the 
importance of (particularly parliamentary) enclosures is to be played 
down. 

In Sweden, the concept was used by historical geographers al-
ready in the interwar years, but they equated the agricultural revolution, 
with the radical enclosures (enskifte and laga skifte) which transformed 
much of the Swedish landscape and settlement structure in the eight-
eenth century and did away with the importance of villages and hamlets 
as units of agricultural cooperation, as well as of commons and open 
field agriculture. By the 1970s, a new school of economic historians in 
Sweden, adopted the British process perspective of the agricultural rev-
olution and connected it to the industrial breakthrough appearing later. 
Many of these economic historians were influenced by the expansion 
of western Marxism. While many other Marxists, like Robert Brenner, 
argued that the concentration of land in the hands of capitalists, and the 
dispossession of peasants – like in Britain – was a prerequisite for agri-
cultural progress, this school, believed in the agency of peasant farmers. 
They argued that peasant farmers were willing and able to invest and 
modernize once the pressure of rents and taxes on land was reduced. 
The real value of taxes and rents on crown land did fall during the eight-
eenth century, and thus peasant farmers found themselves in control of 
more of the surpluses left after household reproduction was covered and 
they could foresee to be able to keep the fruits of further investments. 
Thus, they were provided with both incentives and resources to develop 
their farming. And they did, predominantly by clearing more land to 
arable and investing in improved tools. It was furthermore shown that 
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tenant peasants on manorial land, who experienced no fall in rent pres-
sure, did not clear new land and develop the value of their farms in any 
similar way as freeholders did. 

Furthermore, the ideas of protoindustrialization developed from 
the late 1970s were integrated into the analysis. 

After the 1980s this school of economic history gradually van-
ished. The concept of agricultural revolution, however, remained cen-
tral in agrarian history, but it was less and less seen as a process. Instead, 
researchers tended to use it as a defined era and they investigated vari-
ous developments prior to, or after the agricultural revolution. Interest-
ingly, the concept is hardly at all used in the neighbouring Scandinavian 
countries. 

In chapter 3 earlier research on agricultural growth in Sweden is 
considered. It is very clear that the most important feature was the in-
crease of arable land, that is the clearance of meadow and grazing land 
into arable. This tendency occurred in the late eighteenth century and 
accelerated heavily in the nineteenth century. Land reclamation and ex-
panding production was strong in southernmost Sweden, in western 
Sweden and in the north. Progress was considered slower in east central 
Sweden, the area in focus in this book. One general explanation was 
that this region was heavily dominated by manorial land-owners and 
tenants rather than freeholders. It is also clear that progress was stronger 
in forested regions than on the plains. This is of course largely because 
the proportion of arable to meadows and grazing areas/forest land were 
already high in the plains.  

In chapter 4 the studied region is presented. It is shown that Upp-
sala county corresponds well to the established view of being domi-
nated by large manorial landowners. Västmanland county is on the 
other hand dominated by freeholders. In Uppsala county and along the 
lake Mälaren shore and in the south-eastern parts of Västmanland 
county, plain land dominated, but much of Västmanland county and 
northernmost Uppsala county is covered with forest. In the northwest 
of Västmanland county there was a strong mining and iron works dis-
trict. It was already the most industrialized area in Sweden.  

Throughout the region, with one exception, a two-field system 
was used. The arable land in each village or hamlet was principally di-
vided in two main fields and these two fields where separately fenced. 
In each field all village landowners had their strips or plots. Every vil-
lage also had a separately fenced meadow. This meant that animals 
could graze on the fallows, or after harvest of the arable or after hay 
harvest on the meadows. Animals were closed out from fields with 
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growing crops or grass before hay harvest. For the system to function, 
villagers had to synchronise their letting out of animals, and their har-
vesting of grain and hay. Villagers either had proportional parts of the 
hay harvest from the meadow, or they had privatized parts within the 
fenced meadow. Finally, the waste land outside the fences of the arable 
fields and meadows, was mostly covered with forest, but also com-
prised grazing areas. These areas were kept in common before the en-
closures and they were unfenced.  

The well-known exception to the two-field rule were the mining 
parishes in north-western Västmanland. Here, at least since the mid 
eighteenth century, a kind proto convertible husbandry was found. Ar-
able fields were temporarily under grass for several years, but annually 
some of the fields were ploughed up and used for grain for a few years. 
This system was adopted to increase production of fodder for the large 
quantities of horses, but also cows in this area. We found evidence, 
however, in the topographic literature, in parish priests’ reports to the 
“tabular commission” (the forerunner to Statistics Sweden) in 1810-20 
as well as from several peasant diaries from around 1820, that, in many 
other parishes In Västmanland county, parts of the meadow was tem-
porarily ploughed up and that this land was sown with oats. After a few 
years with oats, the land was left to grass again, and another part of the 
meadow was ploughed up and sown with oats. Thus, a version of this 
proto-convertible husbandry seems to have been widespread. Further-
more, it is noted in the county governors’ reports from 1817 to the 
1850s, that oats was only sown on newly ploughed land, that is on land 
not classed as arable but as meadow. The substantial land clearance we 
were able to detect during this era, largely took the form of clearing 
land for oats. This was much more intensive in Västmanland county 
than in Uppsala county. Thus, it seems as if this type of circulation be-
tween grass and grain on old meadow land was a strong and growing 
feature of the time and that much of the increase in sown acreage fell 
on the introduction and spread of this type of circulation.  

At the same time the fallow, within the two-field system, was in-
creasingly used for growing potatoes, fodder roots, peas and even clo-
ver. So, in effect the two-field “norm” that half the arable area was 
sown, and half was in fallow, was gradually loosened up. 

By the end of the nineteenth century a modern seven-year crop 
rotation was used in most of the studied region. First came three years 
of sown lay, normally clover and timothy, which was sown into the 
winter grain fields, before harvest. This was followed by two years of 
spring grain (predominantly oats). After that, the field was in fallow for 
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a year and then it was sown with winter grain. Many large, enclosed 
farms introduced this seven-year rotation in one blow, having used two-
field rotation before. It seems likely, however, that in many cases the 
transformation was gradual. On any peasant farm, by the mid nineteenth 
century two circulations could co-exist. On the one hand there was the 
old two-field rotation used on the old arable fields. Here barley, rye and 
increasingly wheat was sown. These fields were fertilized with ample 
amounts of manure. Potatoes and peas were grown on the fallow. On 
the other hand, such farms probably often also had a grass-grain rotation 
on old meadow land. Parts of the grassland was intermittently ploughed 
up and sown with oats. After a while the grass was let in again and 
perhaps clover and timothy was sown, to produce a better hay harvest. 
After some time, the two rotations, the grass-grain rotation and the two-
field melted together into one, and the seven-year rotation emerged. 

This hypothesis has some support in earlier research literature. 
We are convinced this is what happened. If so, the clearance of new 
land was to a large extent intermittent and this intermittent clearance 
was the explanation of the vigorous growth of oats production, particu-
larly in Västmanland county. Some of it was probably sold and even 
exported, but the bulk of the oats went to improved feeding of domestic 
farm animals. One might say that this type of clearance was transform-
ative, since it gradually changed the old two-field system and was a part 
of the process, whereby it was replaced by modern crop rotations.  

The most important part of the estimation of grain production in 
the book laid in the estimation of the growth or arable land. We used 
maps and protocols from village/hamlet level enclosure acts to estimate 
the amount of land in the two counties up to the 1850s. In the enclosure 
acts the amount of arable in the village/hamlet to be enclosed was noted. 
Not all villages in any parish or hundred (juridical unites of roughly five 
parishes) were enclosed, however. To estimate the arable land area of 
an entire hundred, from the acreages noted for villages within it, which 
were enclosed during a short time span, two methods were used. First 
it was assumed that the enclosed villages within the hundred held the 
same share of the arable land in the hundred as it had in the 1860s, ac-
cording to the all-county land survey map from the early 1860s (only 
for Uppsala county). As we know the arable land area of the enclosed 
villages in the hundred at both points of time, as well as the arable land 
area of the entire hundred by the 1860s, the total arable area of the hun-
dred at the time of enclosures could be deducted. Secondly, we used the 
mantal as a help variable. A mantal figure was assigned to all villages 
and land register units some centuries earlier and was the basis for the 
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proportionating of certain taxes. Therefore, the mantal reflected at least 
crudely the relative size of economic resources of a farm or a village. 
We know both the mantal sum of the villages enclosed during a short 
time span and the mantal sum for the entire hundred. We assume that 
the arable land of the enclosed villages made up the same proportion of 
the arable land in the entire hundred, as their mantal made of the entire 
hundred’s mantal. Then the arable area of the entire hundred at the time 
of enclosure can be deducted. The two methods produced very similar 
results.  

For years after the 1860s up to 1910 acreage figures from the of-
ficial statistics series starting in 1865 has been used. These series are 
problematic. From the 1870s onwards reasonable primary data was col-
lected for a number of parishes in each county. Next year data was col-
lected from another set of parishes and so on. By estimating each par-
ish’s share of the total county acreage and grouping a number of par-
ishes together, average acreages for about every tenth year was esti-
mated. Finally in the 1910s there are official statistics of an acceptable 
quality. 

The acreages of meadowland have been estimated in similar 
ways. Next step was to get measurement of the seed. From the 1870s 
onwards the official statistics can be used. For earlier years we use the 
proportions suggested by the priest s’ reports to the tabular commission 
in 1802-1820. The proportions are probably OK, while the actual fig-
ures, like the acreages given by the priests are far too low. We also use 
the proportions suggested at parish level by the financial committee of 
1858. These proportions are also OK, but these actual figures are also 
too low. For the years between 1820 and 1858 proportions from the two 
sources are interpolated. To calculate the total amount of seed (and 
sown acreage) of each crop we multiply the seed proportion from the 
two sources by our estimated acreage figures. Using data on seed per 
hectare from the financial committee of 1858 acreages sown with vari-
ous crops are also estimated. Next step has been to used county yield-
to-seed-rations (recalculable into hectare yields) to calculate harvests. 
Similarly, the hay harvest from the meadows and the straw harvest from 
the grain fields are estimated. 

The results show that the arable acreage grew by about 180 per 
cent in Uppsala county, between 1770 and the 1910’s. Growth was 
strongest between 1841 and 1879, that is in the final decades of the era 
of radical enclosures. In Västmanland county growth was far stronger. 
The acreage of arable increased by 350 per cent in the same time span, 
and strong growth appeared earlier, already between 1810 and 1840. In 
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this case too, growth evened out after the 1870s although it was in both 
cases still considerable in the 1880s. The development of the acreage of 
“natural” meadows, mirrored the growth of the arable. At the outset, the 
acreage of meadows was larger than the acreage of arable, but by the 
1910s it was insignificant.  

The amount of land used for barley stagnated early in the nine-
teenth century and fell from the 1860s. The cultivation of rye increased 
up to around 1860 but fell from then on, while the amount of land used 
for wheat grew steadily from a low position. By the end of the period 
wheat was sown in the same volumes as rye. The cultivation of oats 
grew from the early 1800s and growth accelerated by the 1860s. In Upp-
sala county oats cultivation stagnated from the 1880s. Instead, the sow-
ings of mixed grain (oats plus barley and wetch) increased heavily. In 
Västmanland county the amount of land used for oats continued to in-
crease throughout the period. Thus, more and more of the grain culti-
vated was aimed as animal fodder. While the meadows shrank, the 
amount of arable acreage used for sown hay increased strongly, partic-
ularly from the mid nineteenth century. The cultivation of potatoes grew 
strongly until he 1860s.  

Hectare yields of most crops increased somewhat (the exception 
being potatoes in Uppsala county) and thus the harvest volumes of the 
different crops rose somewhat stronger than the amount of land used for 
them. Of course, the amount of valuable straw from oats and mixed 
grain, suitable as fodder, grew in proportion to the harvest of these 
grains. The total harvests of hay also grew strongly. 

Animal production, that is basically the production of meat and 
milk, is also estimated. We have used data on the number of animals in 
1750 and 1810, provided from probate inventories by Palm and Linde. 
For later dates, data from official statistics has been carefully used. This 
has been combined with figures in the literature on the output of milk 
per cow and goat and of meat from all considered animals. Summed up 
in kilocalories, the production of meat and milk increased strongly, par-
ticularly from the mid nineteenth century.  

In chapter 11 total production is calculated. To the net production 
of cereals, grass and roots (that is minus seed and minus output used as 
animal fodder on farm) is added the animal production. The different 
products are weighed together in two ways. Firstly, the energy output 
from each produced commodity is calculated and added together, sec-
ondly an agricultural product price index is constructed and total pro-
duction is expressed in fixed prices (prices of 1850).  
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The relative development following from both calculations are 
very similar. For the two counties taken together the vegetable output 
expressed in calories increased from index 80 in 1770 to index 100 in 
1850 and index 184 in 1906 (the 1850 and 1906 figures are based on 
nine-year averages). Thus, growth was stronger after 1850. For vegeta-
ble output alone, index was 73 in 1770, 100 in 1850 and 138 in 1906. 
Thus, growth of vegetable output was about the same before and after 
1850. For output of animal products, the index figure was 101 in 1770, 
100 in 1850 and 342 in 1906. Thus, no growth was recorded in the late 
eighteenth and early nineteenth centuries, but very strong growth ap-
peared from 1850 onwards. The animal food share of food production 
was stagnant up to 1850 but rose considerably from then onwards. It 
was 29 per cent in 1770, 23 per cent in 1850 and 42 percent in 1906.  

Expressed in fixed (1850) prices, index of total output was 81 in 
1770, 100 in 1850 and 209 in 1906. Up to 1850 growth was stronger in 
Uppsala county. Here production rose from index 70 in 1770 to index 
100 in 1850, while corresponding figures for Västmanland county was 
95 and 100. From 1850, growth was, however, much stronger in Väst-
manland county. In Uppsala it rose to index 157 in 1906, in Västman-
land county, it rose to index 250. 

The strong increase of output of animal products in the second 
half of the 1800s reflects both international market development – grain 
prices fell strongly compared to for example butter prices – and in-
creased food consumption standards, domestically and abroad. In fact, 
animal output prices tended to develop favourably compared to grain 
prices throughout the nineteenth century, but this tendency was sharp-
ened after 1870. During the Napoleonic wars, and later during the Cri-
mean war in the 1850s (also following the introduction of free trade in 
Britain) grain prices developed favourable enough to stimulate land 
clearance and particularly increased production of oats. There was a 
tendency already from around 1850, that cultivation and harvests of 
fodder grains (oats and mixed grain) increased much more than of bread 
grain. To this shall be added that, particularly from the mid-century, 
more and more arable land was used for production of hay, following 
the gradual introduction of modern crop rotations. In essence, by the 
mid-century, there was a turnover in agriculture, from the production of 
(bread) grain to the production of fodder, for export and for domestic 
use and this was followed by a strong increase in dairy and meat pro-
duction. By 1870 oats was one of Sweden’s most important export 
products, around 1890 the export of oats had ceased, and Sweden had 
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begun to import fodder, maize, and oil cakes. Instead, the export of but-
ter grew to a peak around the turn of the century. At the same time do-
mestic per capita consumption of dairy products increased while per 
capita consumption of grain and potatoes stagnated from around 1880. 

Land productivity rose strongly throughout the period. To a small 
part, this was because yield-to-seed ratios (or hectare yields) of most 
crops grew. Much more important was, however, a strong intensifica-
tion of land use. Clearance of meadows, into arable land should not be 
considered as an increase in the acreage of agricultural land, but rather 
as intensified land use. Meadows played an important role in agriculture 
before they were ploughed up to arable fields. However, much less la-
bour and capital were devoted to the production of the meadows, than 
to the arable. Therefore, the output per hectare, whether measured in 
“harvest units” or calories or in fixed prices, was much higher on the 
arable than on the meadows. Taken together, the acreage of arable and 
meadows, increased very marginally in the two investigated counties, 
but as should already be evident, the share of total agricultural land that 
was arable rose significantly. As a result, land productivity, measured 
in output in fixed prices per hectare of total agricultural land grew at 
about the same rate as did agricultural production totally.  

Labour productivity can be measured by dividing the output (in 
fixed prices) by the size of the agricultural workforce. Now, the so 
called “agricultural population” in the two counties changed very little 
from 1770 to the early 1900s. It rose somewhat in Västmanland county, 
but not at all in Uppsala county. This suggests that labour productivity 
rose at the same rate as total production and land productivity. This 
seems to be impossible. The reason land productivity rose, was that 
more labour and capital was spent per hectare of land. Labour saving 
machinery hardly played any role before the 1870s. How then, could 
the enormous labour effort which was involved in the massive land 
clearance process be explained if labour inputs did not increase? And 
how could the permanent use of much larger acreages of arable then 
before, be possible (in the absence of labour-saving machinery) without 
increased labour inputs?  

Possibly there was a labour-saving bias in the proportional expan-
sion of oats, less work per hectare was used in the cultivation of oats 
than on other crops. Less, or no manure was used. This is clearly not a 
sufficient answer. The explanation suggested in modern literature is 
simply that labour intensity rose (as an aspect of the so-called industri-
ous revolution), that the composition of the “agricultural population” 
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changed and that large strata of those considered farmers or farm work-
ers specialized on specifically agricultural tasks rather than remaining 
“Jacks-of all-trades”. This is also an aspect of the commercialization 
process within agriculture. Peasant farmers who previously manufac-
tured simple tools and implements by themselves, concentrated on 
growing and selling grain and tended to buy their implements from spe-
cialist producers, not least many ironworks. Some new crops, notably 
potatoes, which was harvested late, increased the length of the agricul-
tural working season. Thus, the working hours in real agricultural pro-
duction grew much more than the “agricultural population” and agri-
cultural output per capita of the total population could grow substan-
tially.  

In the literature – ever since the mid-eighteenth century – it has 
been suggested that land clearance at the expense of fodder producing 
lands, particularly meadows, tended to aggravate fodder shortage and 
created imbalances fatal to the ruling pre-agricultural revolution model 
of agriculture. 

Prior to the agricultural revolution, typically some land (mead-
ows) was used to provide animal fodder, while the arable was used to 
provide grain human consumption. To produce grain on the arable, 
draught power of animals was needed for the cultivation. Moreover, 
manure was needed to fertilize the arable fields. Therefore, pre-agricul-
tural revolution farming was a question of transporting energy/nutrients 
from the meadow, via the stomachs of the animals, into the arable fields. 
This was expressed in the saying “the meadow is the mother of the ar-
able field”. If grain prices or population pressure favoured land clear-
ance – implying transformation of natural meadows into arable fields – 
this meant that the proportion of meadow land to arable land was dis-
torted. Less and less meadows should provide nutrients for more and 
more arable fields. Some researchers have even expressed that agricul-
ture around the end of the eighteenth century was on the verge of an 
ecological crisis. We devote one chapter to these questions.  

It is very clear, that on the plains, particularly in Uppsala county 
and south-eastern Västmanland county the proportion of meadow to ar-
able was already low in the mid 18th century. In the contemporary topo-
graphical literature, this is considered a problem. One writer, Olof Grau, 
who covers Västmanland county parish by parish, talks favourably 
about the proto-convertible husbandry of the mining and iron works 
districts of the northwest as a solution also for other areas. It is shown 
that the proportion of meadows to arable had fallen strongly in most 
areas in the two counties by the 1850s. Furthermore, there are signs in 
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many parishes that peasant farmers reduced the number of production 
animals (cows) in relation to the number of draught animals (oxen and 
horses). In many cases they partially switched from horses to oxen, as 
the oxen are satisfied with cheaper fodder (straw) than horses (hay and 
grain). Finally, in the diaries from two peasant farmers active ca 1800 
to 1830, unproportionally much space is spent on the problem of getting 
enough winter fodder for their animal stock. These two farmers in fact 
lived and acted in rather forested regions, where the amount of land for 
grazing and hay making was definitely larger, proportionally, than in 
the plains. To some extent, thus, these ecological imbalances seem to 
have constituted a real problem. 

On the other hand, land clearance meant that more fodder grain 
was produced, and it is shown that increasing volumes of grain were 
used for animal fodder by the mid-nineteenth century. Moreover, in-
creasing production of grain, particularly oats, meant that much more 
high-qualitative straw fodder than before was produced. Finally, the 
fact that hay production on the arable increased throughout the nine-
teenth century, admittedly more after 1850, also implied that the fodder 
situation did not necessarily get worse. In fact, it is shown that the feed-
ing capacity grew all through the nineteenth century, at a growing pace 
during the second half of the century: calculated as fodder units (ex-
pressing the energy contents of different fodder items) per unit of ani-
mal, fodder capacity grew. This was largely because of the gradual 
adoption – via grass-grain rotation – of modern crop rotations. 

As already noted, land clearance was substantial all through the 
nineteenth century, involving the expansion of a kind of proto-convert-
ible husbandry with rotation of grass and oats on meadow land. This 
tended to transform the two-field system, which was, however, not fully 
replaced by modern cop rotations until the final decades of the century. 
Production increased strongly, particularly after 1850, as did land 
productivity and labour productivity. After 1850-70, the focus of farm-
ing changed from producing grain into producing meat and milk. From 
the 1870s, labour saving machinery quickly became widespread and 
fodder and fertilizers from outside the farm sector started to play a role.  

Did these changes signify an agricultural revolution? If so, could 
the timing of it be more specified. What constituted this potential agri-
cultural revolution? Was there more than one agricultural revolution 
during the era? 

Three phenomena should be kept apart: the preconditions for the 
agricultural revolution; the (technical and organizational) processes 
which it was composed of; and the results that defines it. 



 391

To begin with the results. We have argued that the agricultural 
revolution ought to be a rather quick process resulting in strong growth 
of agricultural production and productivity, largely predating the indus-
trial revolution. 

Briefly we can state that such results have been shown for the 
region during the timespan 1810-1900. Growth was however much 
stronger after 1850/60 than before. Before circa 1810, growth was evi-
dently weaker. Growth continued, however, after the period, well into 
the twentieth century. An agricultural revolution can thus be dated to 
1850-1900, approximately. 

The technical and organizational aspects of the (first) agricultural 
revolution are similar for any region studied. One element, not much in 
focus in this study is a general improvement of tools and implements 
for arable cultivation. In Sweden the introduction of iron ploughs and 
deep harrows have been central. It is shown, by use of probate invento-
ries, that such innovations spread earlier in Västmanland than in Upp-
sala county. In Västmanland county these items were common (more 
so the further west we go) in the first decades of the nineteenth century, 
in Uppsala county they were common only by around 1850. The main 
technical ingredient of the agricultural revolution was, however, the 
spread of modern crop rotations with growing element of fodder crops 
not least leguminous crops which fixate nitrogen from the air and de-
creasing acreages in fallow. This was also noted for the studied region 
and again the western county went ahead. We have argued that this 
change was gradual and not fully accomplished until the end of the 
nineteenth century. The introduction of labour-saving machinery in the 
late nineteenth century is also often referred to and that has also been 
controlled for the studied region. Land clearance was evidently im-
portant in Sweden, less so in many other countries. We have argued, 
however, that the process of land clearance was transformative, that it 
meant an intensification of land use and that the way it materialized at 
least in the studied area (particularly in Västmanland county), made it 
a step on the way towards adoption of modern crop rotations.  

A final common ingredient of the agricultural revolution was the 
introduction of strengthened property rights to land. In many countries, 
including Sweden this change come with enclosures. In the region dis-
cussed in this book, where villages (or hamlets) were very small, the 
“storskifte” reform, which was adopted from around 1750 to 1827 but 
was concentrated to the period 1760-1780, was important. The open 
field system with common fences around the village arable fields was 
withheld, but each villager got the land concentrated in larger blocks 
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within the field(s). Special “storskifte” acts of the village forest and the 
meadows, often carried out after the turn of the century, led to privat-
ized forest land and at least temporary privatized the blocs of meadow 
every villager got. This eased the introduction of intermittent oat fields 
within each one’s meadow. Thus, the type of land clearance leading to 
“proto convertible husbandry” which we judge so important, was eased 
by the “storskifte” of the meadows. 

“Laga skifte” from 1827 onwards was, however, more important. 
The legislation implied that any one village landowner (or several of 
them together) could demand enclosure. The others, whether a majority 
or not, had to comply. Commons were divided and privatized, the old 
village unifying fencing system was broken up and meadow land and 
arable land was redistributed according to each owner’s, formal share 
in the village. Most landowners got all their new meadow and arable 
land in one bloc, plus forest in another. Some villagers had to move out 
closer to their fields and therefore settlement structures and even road 
systems were sometimes very much affected, less so if the villages were 
small. The village ceased to exist as an administrative unit, there were 
no longer common fields with common fences, but simply individual 
farmsteads, which resembled the old villages only by retaining their 
name. This also meant that any further redistribution of land between 
the farmsteads emerging from the old villages, could no longer follow 
the principle of the village norms, but presupposed direct agreements 
between the landowners. “Laga skifte” was definitive in a way 
“storskifte” was not. It is easy to conclude that the “laga skifte” rear-
rangement must have eased the clearance of meadows, as meadows, 
previously had been rounded by a fence covering all villagers’ shares 
of the meadows, while by now everyone got their meadow and arable 
in one piece, not intermingled with the others’. Moreover, some villag-
ers got less arable than before in the redistribution and instead more 
low-quality land, for example meadows. They had to clear more land, 
to even reach previous grain production levels. Therefore, “laga skifte” 
should have stimulated land clearance, and this conclusion is supported 
by the results in the book. Similarly, it is easy to accept the thought that 
these radical enclosures which gave all landowners full control over all 
their land, eased the adaption of new crop rotations. The owners of en-
closed farms could easily divide their land in seven parts (skiften), with-
out any discussion with neighbours. Thus, the enclosures provided pos-
sibilities for important elements of the agricultural revolution. 
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But enclosures did not only shape preconditions for change, rad-
ical enclosures constituted, as geographers have pointed out, a reshap-
ing of the agricultural landscape in their own right. Even if we do not 
equate enclosures with “the agricultural revolution”, we agree that they 
were revolutionary in themselves. 

We must touch again upon the question of several agricultural 
revolutions. Which one of Thompsons’s agricultural revolutions were 
represented by the development of Uppsala and Västmanland county 
1850-1900? As Thompson argues, the conceptually different revolu-
tions needed not be chronologically separated. 

 Commercial fertilizers appeared in Sweden from the mid nine-
teenth century, but in very small quantities. Oil cakes appear in the im-
port statistics from 1859, but quantities remained marginal until the 
1880s. Coal was used for steam engines, but steam power remained of 
comparatively small importance in agriculture, except for threshing in 
the final decades of the nineteenth century. The importance of fossil 
fuel came later. 

In Scania Thompson’s first agricultural revolution was probably 
accomplished by 1850, in the Scanian pure plainland, even much ear-
lier. But in the region studied here, it is clearly not fully accomplished 
before the final decades of the nineteenth century. Thus, Thompson’s 
two revolutions overlap in this region, but not in southern Sweden. For 
Thompson, the spread of labour-saving mechanization in the late nine-
teenth century, starts what he calls the third agricultural revolution. If 
this is accepted, then the first, the second and the third agricultural rev-
olutions overlap in the investigated area, even if the technology of the 
first revolution dominates. 

We believe, however, that the prevalence of “Thompsonian” sec-
ond agricultural revolution technology was marginal in pre-twentieth 
century Sweden. Several aspects of the technology of the first agricul-
tural revolution dominated far in to the twentieth century, although ex-
ternal inputs of nutrients and fossil energy plus externally produced ma-
chines grew quickly by then. 

If agriculture is viewed as an ecological system circulating nutri-
ents and energy, it is evident that what happened in the nineteenth cen-
tury did not imply any large principal change at all. Nutrients (fertiliz-
ers/manure) and energy (draught power) was all through the century 
produced almost exclusively on the fodder areas of every farm or vil-
lage and these lands were separated from the lands where human food 
were produced. The separation was only more evident early in the cen-
tury, when the meadow, clearly was the mother of the arable field. By 
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the end of the century, the meadow had all but disappeared and the fod-
der which resulted in manure and draught power was produced on ara-
ble fields. It was, however, still separated acreages, which gave human 
food and animal fodder, although these areas were exchanged in short 
intervals. Strictly speaking, apart from the novelty of fixation of air-
borne nitrogen, it was ecologically still the same type of system. What 
existed in the late nineteenth century and far into the twentieth century 
after the accomplished first agricultural revolution was a more ad-
vanced and efficient version of the meadow-is-the-mother-of-the-ara-
ble-field agriculture. There were holes in the closed system, where ex-
ternal energy and nutrients flooded in, but the holes were yet compara-
tively small. 

Gradually the skin around this closed nutritional entity was pene-
trated by the mechanisms Thompson identified and increasing parts of 
the concentrated fodder came to originate from imported oilcakes, 
maize, and even oats. Moreover, artificial fertilizers made their en-
trance.  Thus, nutrients originating from external sources, produced on 
what for the Swedish farm sector might be labelled “shadow acreages”, 
whether it was foreign fields, mines, or factories grew of importance. 
Gradually this influx increased and from the 1920s fossil fuels produc-
ing draught power via the tractor started to become important. After the 
second world war these tendencies exploded in what is sometimes la-
belled the green revolution. Compared to this the first agricultural rev-
olution of the nineteenth century seems to be a marginal event.  

But again, this is not true. We have shown that improvements and 
reorganizations within the system of meadow-is-the mother-of-the-ara-
ble-field agriculture led to substantial growth of production and produc-
tivity which had not appeared before. 

Finally, we come to the social and economic preconditions for the 
agricultural revolution. They seem to vary between countries, and this 
reflects earlier economic and political developments. To put it simple: 
Although there are dissent views, in Great Britain many observers, from 
Karl Marx and Robert Brenner to Andrew Young, Lord Ernle, Gordon 
Mingay and Mark Overton have argued that it was the formation of 
large-scale capitalist farming during the eighteenth century, paired with 
parliamentary enclosures and the social and political processes behind 
the growth of capitalist agriculture, which made up the most important 
preconditions. 

In Sweden many large estates and agriculturalists belonging to a 
pan-European cultural elite went ahead and introduced technological 
and organizational novelties, but no observer could deny, that the great 
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transformation during the nineteenth century rested on the shoulders of 
freeholders who in many areas, and increasingly, dominated the farm 
structure profoundly. Without involving them no fundamental change 
on national level was possible. The question is only how these peasant 
farmers became the bearers of advancement. Orthodox marxists like 
Brenner, seem to have argued it was impossible, they simply denied 
peasants any capacity of agency. Similarly, when Eli Heckscher studied 
eighteenth century Sweden, he complained over the weak agricultural 
development. He seems to have thought development was slow or non-
existing, because of the lack of capitalist large scale farmers of the Brit-
ish type. The low level of agriculture was explained by the dominance 
of conservative and irrational peasants. Liberal reforms in the nine-
teenth century, however, seem to have caused a collective mental over-
turn among peasants and this quickly transformed them from irrational 
traditionalists, limited by the order of the village, into rational market 
producers. 

The 1970s generation of economic-historical agricultural histori-
ans in Sweden came up with another solution. There was no reason to 
believe peasants were not acting rationally already to start with. The 
precondition transforming them to investing market producers who 
gladly accepted novelties, laid in institutional and political develop-
ments in the eighteenth century, which had led to a situation, by the end 
of that century, in which the peasant farmers controlled large and grow-
ing parts off the surplus beyond simple reproductive needs, which they 
had produced. This was because of political processes which led to the 
fall in real land rents, and secured peasant farmers’ ownership to land. 
When peasants got control over larger parts of their surpluses and could 
foresee to be able to retain larger parts of the fruits of their investments, 
they had achieved both incentives and resources to invest. Therefore, 
progress was broad and widespread.  

These political and institutional changes have been studied before 
and are only referred to in this study. They are, however, accepted and 
in chapter 14 we follow three such rational peasant farmers’ action 
through an analysis of their diaries. 
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Tabellbilaga 

Tabell 3.1. Hektar äng (fodermark) per hektar åker i vissa områden 1636-
1865. 
Område År eller tidsperiod Hektar äng per 100 hektar åker 
Närke, slättbygd c. 1690 130 
Närke, slättbygd c. 1780 130 
Närke, slättbygd c. 1865 40 
Närke, skogsbygd c. 1690 280 
Närke, skogsbygd c. 1780 375 
Närke, skogsbygd c. 1865 80 
Västra Småland, skogsbygd 1795-1806 664 
Västra Småland, skogsbygd 1845-1846 375 
Ekebyborna, Östergötland, slättbygd 1700 142 
Ekebyborna, Östergötland, slättbygd 1775 80 
Ekebyborna, Östergötland, slättbygd 1850 50 
Selaön, slättbygd 1640 158 
Selaön, slättbygd 1698-1724 163 
Selaön, slättbygd 1730-1743 158 
Selaön, slättbygd 1759-1775 158 
Selaön, slättbygd 1776-1805 152 
Selaön, slättbygd 1826-1853 126 
Selaön, slättbygd 1854 130 
Fornåsa, Östergötland, slättbygd 1642 83 
Fornåsa, Östergötland, slättbygd 1698-1731 78 
Fornåsa, Östergötland, slättbygd 1764-1774 58 
Fornåsa, Östergötland, slättbygd 1854 16 
Fornåsa, Östergötland, slättbygd 1858-1866 14 
Kristberg, Östergötland, skogsbygd 1636, 1642 512 
Kristberg, Östergötland, skogsbygd 1689-1733 836 
Kristberg, Östergötland, skogsbygd 1751-1796 463 
Kristberg, Östergötland, skogsbygd 1876 78 
Alseda, Småland, skogsbygd 1645 538 
Alseda, Småland, skogsbygd 1785-1803 493 
Alseda, Småland, skogsbygd 1833-1848 212 
Alseda, Småland, skogsbygd 1849 227 
Källor: Närke: Hannerberg (1971), s. 32; Västra Småland: Karlsson (1978), ss. 49-50; Ekeby-
borna: Olai (1983), ss. 138-145. Selaön, Fornåsa, Kristberg och Alseda: Dahlström (2006), ss. 
316-318. Anm: I de småländska fallen gäller ensäde. I övriga fall I huvudsak tvåsäde, vilket 
innebär att arealen äng per hektar besådd åker i dessa fall är ungefär de dubbla. 
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Tabell 3.2. Antal nötkreatursenheter per 100 ha åker (och per tunna utsäde) vissa år 
och regioner 1630-1865 

Område År el. tidspe-
riod kreatur 

År el. tidsperiod 
ha åker 

Ne per 100 
ha åker 

Ne per tunna 
utsäde 

Närke, genomsnitt ca 1630 ca 1630 237  
Närke, genomsnitt  1865 1865 88  
Selaön 1620-1641 1640 219  
Selaön 1775-1799 1776-1805 171  
Selaön 1825-1849 1826-53 216  
Selaön 1854 1854 191  
Fornåsa 1620-1641 1642 154  
Fornåsa 1854 1854 104  
Kristberg 1620-1641 1636, 1642 528  
Kristberg 1891 1891 141  
Alseda 1630 1645 890  
Alseda 1775-1799 1785-1803 883  
Alseda 1825-1848 1833-1848 377  
Alseda 1849 1849 424  
Fem slättbygdssocknar,  
Skaraborgs län 

1748-57  137 137 

Fem slättbygdssocknar,  
Skaraborgs län 

1770-74  124 124 

Fem slättbygdssocknar,  
Skaraborgs län 

1783-90  106 106 

Fem slättbygdssocknar,  
Skaraborgs län 

1820-27  76 76 

Fem slättbygdssocknar,  
Skaraborgs län 

1850-59  59 59 

En skogsbygdssocken,  
Skaraborgs län 

1748-57  404 303 

En skogsbygdssocken,  
Skaraborgs län 

1770-74    

En skogsbygdssocken,  
Skaraborgs län 

1783-90    

En skogsbygdssocken,  
Skaraborgs län 

1820-27  238 178 

En skogsbygdssocken,  
Skaraborgs län 

1850-59  124 93 

Källor: Närke: Hannerberg (1971), ss. 26, 108, 109; Selaön, Fornåsa, Kristberg, Alseda: Dahl-
ström (2006), ss. 216-218; Skaraborgs län: Beräknat från Gadd (1983), ss. 90, 104, 115, 127. 
Skaraborgs läns beräknat från data över utsäde per 0,25 mantal och kreatur (enbart häst och 
nöt) per 0,25 mantal. Ne/100 ha är ungefärligt beräknat utifrån ett schematiskt utsäde om 2 tr 
per hektar, tvåsäde på slätten och tresäde i skogsbygdssocknen. Odlingssystem enligt Gadd 
(1983), s. 207. 
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Tabell 3.3. Antal dragdjur per 100 kor och antalet oxar per 100 hästar i tre 
områden i Skaraborgs län 1750-1850 (bondgårdar) 

Tidsperiod Dragdjur 
per 100 kor 

Dragdjur 
per 100 kor 

Dragdjur 
per 100 kor 

Oxar per 
100 häs-
tar 

Oxar per 
100 häs-
tar 

Oxar per 100 
hästar 

 Fem slätt-
bygds- 
socknar 

Fyra sock-
nar Falbyg-
den 

En skogs-
bygds-
socken 
 

Fem 
slätt-
bygds-
socknar 

Fyra 
socknar 
Falbyg-
den 

En skogs- 
bygds-socken 
 

1748-57 121 105 84 105 34 106 
1770-74 148   95   
1783-90 146   81   
1820-27 127 119 103 65 39 208 
1850-59 128 120 100 61 121 371 

Källa: Gadd (1983), ss. 118, 126, 127. 
 

Tabell 6.1. Åkerareal i Uppsala län vissa år 1570-1916.  
Källa Medianår Hektar åker Index 1841=100 

Utsädesuppgifter 1570 33 582 38 

Utsädesuppgifter 1630 47 895 49 

Skattläggningshandlingar m.m. 1690 58 600 56 

Bouppteckningar 1750 39 024 45 

Storskiften 1750–1800 1767 56 524 65 

Storskiften 1780–1800 1787 60 445 69 

Enskiften 1807–1827 1820 69 730 80 

Laga skiften 1827–49 1841 87 524 100 

EK 1860–64 1862 103 386 118 

BiSOS 1879/80 1879 132 480 151 

BiSOS 1883/89 1886 138 178 158 

BiSOS 1895/99 1897 148 619 170 

BiSOS 1900/05 1903 151 253 173 

BiSOS 1906/11 1909 153 959 176 

SOS 1913/20 1916 156 244 179 

Källor: 1570, 1630, 1690: Palms databaser (SND 0910_001-003); 1767: Storskiftesakter 
1750-1800; 1887: storskiftesakter 1780-1800; 1820: enskiftesakter 1807-1827; 1841 lagaskif-
tesakter 1827-49; 1862: EK 1860-64. Därefter HSSB BiSOS N, 1878-1911 och SOS Jordbruk 
och boskapsskötsel 1913-20.  
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Tabell 6.2. Åkerareal i Västmanlands län, vissa år 1570-1916.  
Källa Medianår Hektar åker Index 1841=100 

Utsädesuppgifter 1570 17 698 22 

Äld. Geom. jordeböcker/utsädesuppgifter 1650 32 501 42 

Skattläggningshandlingar mm. 1690 31 772 40 

Bouppteckningar 1750 22 364 28 

Storskiften 1740–1785 1770 48 370 61 

Storskiften 1786–1800 1793 49 521 63 

Stor- och Enskiften 1801–1826 1813 54 141 69 

Laga skiften 1827–46 1841 78 933 100 

Laga skiften 1847–57 1851 84 143 107 

BiSOS 1865 1865 106 026 134 

BiSOS 1872-76 1874 122 074 155 

BiSOS 1874-78 1876 125 996 160 

BiSOS 1879-83 1881 133 732 169 

BiSOS 1891-95 1893 147 310 187 

BiSOS 1897-1902 1899 152 305 193 

EK 1905-1909 1907 159 876 203 

SOS 1913/20 1916 166 856 210 

Källor: 1570, 1630, 1690: Palms databaser (SND 0910_001-003); 1767: Storskiftesakter 
1750-1800; 1887: storskiftesakter 1780-1800; 1820: enskiftesakter 1807-1827; 1841 lagaskif-
tesaker 1827-49; 1862: EK 1860-64. Därefter HSB BiSOS N, 1878-1911 och SOS Jordbruk 
och boskapsskötsel 1913-20. 
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Tabell 6.3. Uppsala län och Västmanlands län. Genomsnittlig årlig tillväxt i 
åkerarealen mellan nedslagsperioderna, procent. 

   Uppsala län      Västmanlands län  
Period % per år 

 
Period % per år 

 
1570-1916 0,45 1570-1916 0,65 
1570-1767 0,26 1570-1770 0,50 
1767-1916 0,79 1770-1916 0,85 
1570-1630 0,59 1570-1650 0,76 
1630-1690 0,34 1650-1690 -0,06 
1690-1767 -0,05 1690-1770 0,53 
1767-1787 0,34 1770-1793 0,10 
1787-1820 0,43 1793-1813 0,45 
1820-1841 1,09 1813-1841 1,36 
1841-1862 0,80 1841-1851 0,58 
1862-1879 1,47 1851-1865 1,55 
1879-1886 0,60 1865-1874 1,58 
1886-1897 0,66 1874-1881 1,31 
1897-1903 0,29 1881-1899 0,69 
1903-1909 0,30 1899-1907 0,54 
1909-1916 0,30 1907-1916 0,48 

Källor: Som för tabell 6.1-2. 
 

Tabell 6.4. Häradsvis tillväxt av åkerarealen i Uppsala län 1690-1916. Relativa tal. 
1767=100. 

Härad 1690 1767 1841 1862 1879 1886 1897 1903 1909 1916 
Örbyhus 95 100 146 174 251 282 303 313 327 359 
Oland 87 100 149 198 281 314 334 343 350 357 
Rasbo 102 100 139 171 207 221 232 237 244 238 
Norunda 87 100 125 162 183 191 212 221 235 238 
Hagunda 95 100 132 173 195 204 225 235 236 237 
Bälinge 98 100 126 143 158 164 189 196 206 215 
Ulleråker 119 100 128 183 202 209 220 220 221 227 
Bro 108 100 175 222 265 282 290 288 286 284 
Håbo 77 100 133 169 197 208 225 224 221 218 
Trögd 88 100 132 151 197 200 200 200 200 204 
Lagunda 104 100 136 156 194 208 214 217 197 217 
Åsunda 75 100 141 167 197 208 226 226 228 229 
Vaksala 120 100 121 161 171 181 196 198 202 199 
Uppsala län 94 100 136 169 208 222 237 241 244 251 

Källor: 1690: Palms databas (SND 0910_002; 1767: Storskiftesakter 1750-1800; 1841 laga-
skiftesaker 1827-49; 1862: EK 1860-64. Därefter HSB BiSOS N, 1878-1911 och SOS Jord-
bruk och boskapsskötsel 1913-20. 
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Tabell 6.5. Häradsvis tillväxt av åkerarealen i Västmanlands län 1690-1916. 
Relativa tal. 1770=100. 

Härad 1690 1770 1793 1813 1841 1851 1874 1881 1893 1907 1916 
Bergsla-
gen 

65 100 120 135 204 259 258 284 302 330 335 

Våla 64 100 101 110 113 155 196 224 320 422 441 
Vagnsbro 85 100 101 136 139 167 254 260 332 416 431 
Över-
tjurbo 

46 100 99 116 142 151 250 285 367 426 468 

Snev-
ringe 

68 100 104 117 122 152 243 266 272 280 291 

Simtuna 
& Tors-
tuna 

63 100 93 101 153 147 227 253 282 306 324 

Åkerbo 50 100 97 106 125 142 268 285 298 307 325 
Norrbo 55 100 110 96 154 154 226 237 252 264 266 
Siende 
Tuhundra 
Ytter-
tjurbo 

66  100 107 117 149 144 204 228 236 243 244 

Västm. 
län 

61 100 102 111 143 155 234 256 282 306 320 

Källor: 1690: Palms databas (SND 0910_002; 1770: Storskiftesakter 1750-1800; 1841 la-
gaskiftesakter 1827-49; därefter HSB BiSOS N, 1874-1911 och SOS Jordbruk och boskaps-
skötsel 1913-20. 
 

Tabell 6.6. Åkerarealens tillväxt i riket, Uppsala och Västmanlands län 1810-1920. 
Index 1810=100. 

År Riket Uppsala län Västmanlands län 
1810 100 100 100 
1850 173 141 155 
1880 227 199 246 
1900 240 224 285 
1920 253 234 310 

Källor: Riket: Hannerberg (1971), ss. 26-31; Uppsala och Västmanlands län: Föreliggande 
undersökning. 
 

Tabell 6.7. Åkerarealens tillväxt i Närke, Uppsala län och Västmanlands län 1630-
1920. Relativa tal. Index 1770/80 =100. 

År Närke Uppsala län Västmanlands län 
1630/50 57 85 67 
1690 73 104 66 
1770/80 100 100 100 
1865 270 183 219 
ca 1920 370 277 345 

Källor: Närke: Hannerberg (1971), ss. 23, 32; Västmanlands och Uppsala län: föreliggande 
undersökning (tabell 7.1-2.). För Västmanlands och Uppsala län avses SOS siffror för medi-
anåret 1916, för Närke avses SOS Jordbruksräkningens värde för 1927. 
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Tabell 7.1. Ängsareal i Uppsala län 1570-1916 och Västmanlands län 1630-1916. 
Uppsala län Västmanlands län 
År Hektar Index 

(1841=100) 
År Hektar Index 

(1841=100) 
1570 55 969 61    
1630 76 390 83 1630 51 178 65 
1690 34 926 38 1690  52 
1767 102 894 112 1770 105 542 120 
   1793 104 634 119 
   1813 100 822 115 
1841 91 673 100 1841 87 646 100 
1862 70 003 76 1862   
   1874 52 844 60 
1879 48 411 53 1881 42 709 48 
1886 41 491 45 1886   
   1893 23 792 27 
1903 35 440 39    
1909 23 096 25 1907 13 248 15 
1916 18 959 21 1916 3 462 4 

Källor: Uppsala län: 1570, 1630: Palms databaser (SND 0910_001-002); 1841: Lagaskif-
tesakter 1862: EK 1860-64. Därefter HSB 1878-1911 och SOS 1913-20. För storskiftespe-
rioden antas ängen motsvara ängen 1862 plus 80 % av den mellan storskiftena och EK nyupp-
tagna åken. Västmanlands län: 1630: Palms databas (SND 0910_002); 1841: Lagaskiftesakter. 
Därefter HSB 1874-1896, EK 1910-14 och SOS 1913-20. För 1813 har äng skattats som 
ängen 1841 plus 80 % av den mellan 1813 och 1841 upptagna åkern. För 1793 analogt skattat 
från 1813 och för 1770 analogt skattat från 1793.  
 

Tabell 7.2. Uppsala län och Västmanlands län. Procentuell förändring (negativ 
tillväxttakt) i ängsarealen mellan nedslagsåren 

Period % per år Period   % per år  

1767-1841 -0,16 1770-1813 -0,11 

1841-1862 -1,28 1813-1841 -0,48 

1862-1879 -2,15 1841-1874 -1,52 

1879-1886 -2,18 1874-1881 -3,2 

1886-1903 -0,92 1881-1893 -4,29 

1903-1909 -6,89 1893-1907 -3,83 

1909-1916 -2,78 1907-1916 -14,36 

Källor: Som för tabell 7.1. 
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Tabell 8.1. Utsäde av olika grödor i Uppsala län 1750-1916. Hektoliter. 
År Vete Råg Korn Havre Blandsäd Ärter Bönor Vicker Potatis 

1750 419 38 214 26 274 645 45 0 0 0 0 

1767 1 586 47 840 34 122 1 998 1 876 2 497 0 0 0 

1787 3 088 48 198 38 861 3 599 4 443 2 882 38 0 0 

1802 4 387 47 899 42 587 4 980 6 675 2 908 66 0 3665 

1820 4 574 48 224 48 911 7 579 8 547 3 659 101 107 18 337 

1841 6 761 55 453 45 496 12 429 10 183 3 985 140 330 44 559 

1862 10 314 63 060 47 870 26 978 13 440 5 001 180 554 76 059 

1879 15 579 49 768 41 817 62 567 14 824 5 846 212 735 81 669 

1886 14 405 43 869 34 956 82 629 18 580 7 820 375 2652 77 962 

1897 18 422 39 835 37 628 60 486 48 425 8 005 320 963 86 733 

1903 16 159 33 500 32 720 58 814 46 203 9 897 285 1438 71 933 

1909 19 806 34 670 31 191 56 647 60 890 21 329 113 460 80 392 

1916 20 725 31 190 24 534 56 062 102 336 12 748 58 493 83 558 

Källor: 1750, Lindes databas, Sverige 1750, SND 0910_004. Övriga år. Åkerarealskattning-
arna enligt kapitel 6, prästsstatistiken, prosterier i Uppsala län (Tabellverket E3B, Mortalitets-
tabeller), ÄK FK 1858, BiSOS N HSB 1878-1911, SOS 1913-20 bearbetat enligt kapitel 16. 
Anm: Skattningen utgår fram till 1841 från reducerade åkerarealer då data hämtats från lant-
mäteriakter. Tr i Lindes databas har räknats som fasta (164,9 l). 
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Tabell 8.2. Utsäde av olika grödor i Västmanlands län 1750-1916. Hektoliter. 

År Vete  Råg Korn Havre Blandsäd Ärter Bönor Vicker Potatis 

1750 213 16 464 14 553 2 562 0 0 0 0 0 

1770 1 363 37 132 25 542 5 979 3 030 792 0 0 0 

1793 2 217 39 398 20 754 6 519 5 858 1 531 3 0 0 

1802 2 588 41 482 19 760 6 922 7 039 1 840 4 0 3 770 

1813 2 675 41 579 21 419 7 915 9 322 2 074 5 48 8 497 

1841 4 304 48 528 19 103 18 491 13 583 2 802 8 492 43 545 

1851 4 746 47 317 16 611 22 207 11 957 3 429 9 650 42 187 

1865 7 586 53 323 14 206 62 942 8 340 3 193 11 872 59 506 

1874 8 699 45 428 15 085 73 906 5 088 3 985 12 1 004 56 362 

1876 9 094 43 138 15 069 90 956 4 582 4 058 15 992 59 141 

1881 9 460 37 741 11 421 128 586 1 555 4 688 18 3 415 56 115 

1893 11 939 34 982 7 660 132 117 8 952 5 020 22 1 976 57 059 

1899 12 648 36 011 7 431 130 687 16 958 4 799 26 1 380 61 277 

1916 15 146 29 093 7 554 161 044 30 176 6 557 74 411 78 366 

Källor: 1750, Lindes databas, Sverige 1750, SND 0910_004. Övriga år. Åkerarealskattning-
arna enligt kapitel 7, prästsstatistiken, prosterier i Västmanlands län (Tabellverket E3B, Mor-
talitetstabeller), ÄK FK 1858, BiSOS N HSSB 1864-1903, SOS 1913-20 bearbetat enligt ka-
pitel 6.  Utsädesuppgifter för bönor saknas för åren 1881-1899 och har interpolerats fram. 
Grödan är dock obetydlig. Anm: Skattningen utgår fram till 1841 från reducerade åkerarealer 
då data hämtats från lantmäteriakter. Tr i Lindes databas har räknats som fasta (164,9 l).  
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Tabell 8.3. Uppsala län. Total åkerareal, besådd åkerareal och träda samt procen-
tuella andelen träda, vissa år 1630-1916. Hektar, index (1841=100), procent.  

År Total åker 
ha 

Besådd 
areal ha 

Faktisk 
Träda ha  

Total 
åker in-
dex 

Besådd 
areal in-
dex 

Faktisk 
träda in-
dex 

Procent 
faktisk 
träda 

1630 43 105 21 553 21 553 49 37 72 50 

1690 48 709 24 355 24 355 56 42 81 50 

1767 56 524 29 387 27 137 65 51 90 48 

1787 60 445 32 745 27 700 69 57 92 46 

1820 69 730 43 546 26 184 80 76 87 38 

1841 87 524 57 525 29 999 100 100 100 34 

1862 103 386 77 216 26 170 118 134 87 25 

1879 132 480 98 505 33 975 151 171 113 26 

1886 138 178 104 271 33 907 158 181 113 25 

1897 148 619 110 391 38 229 170 192 127 26 

1903 151 253 112 311 38 942 173 195 130 26 

1909 153 959 133 663 20 296 176 232 68 13 

1916 156 244 133 444 22 800 179 232 76 15 

Källor: 1630, 1690: Palms databaser SND 0910_001-2. Övriga år: Åkerarealskattningarna, 
Prästsstatistiken (Tabellverket E3B, Mortalitetstabeller), FK1858, HSSB 1878-1911, SOS 
1913-20 bearbetat enligt texten. 
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Tabell 8.4. Västmanlands län. Total åkerareal, besådd åkerareal och träda samt 
procentuella andelen träda, vissa år 1630-1916. Hektar, index (1841=100) och 
procent. 

År Total 
åker ha 

Besådd 
areal ha 

Faktisk 
träda ha  

Total 
åker in-
dex 

Besådd 
areal in-
dex 

Faktisk 
träda in-
dex 

Procent 
faktisk 
träda 

1650 25 486 12 743 12 743 34 22 73 50 

1690 31 772 15 886 15 886 43 28 91 50 

1770 46 948 25 208 21 740 63 44 124 46 

1793 47 970 26 160 21 811 64 46 125 45 

1813 52 259 31 141 21 117 70 55 121 40 

1841 74 535 56 863 17 672 100 100 101 24 

1851 81 062 62 707 18 355 109 110 105 23 

1865 106 026 83 708 22 318 142 147 128 21 

1874 122 074 95 582 26 492 164 168 151 22 

1881 133 732 105 971 27 761 179 186 159 21 

1893 147 310 121 468 25 842 198 213 148 18 

1899 152 305 126 410 25 895 204 222 148 17 

1916 166 856 146 891 19 965 224 258 114 12 

Källor: 1650 (1630), 1690: Palms databaser SND 0910_001-2. Övriga år: Åkerarealskattning-
arna, Prästsstatistiken (Tabellverket E3B, Mortalitetstabeller), FK1858, HSSB 1865, 1874—
1902, EK 1905-10, SOS 1913-20 bearbetat enligt texten. 
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Tabell 8.5. Uppsala län. Åkerareal använd för olika grödor, vissa år 1767-1916. 
Hektar. 

År VETE RÅG KORN HAVRE BLANDSÄD 

1767 661 16 972 9 904 479 486 

1787 1 286 17 099 11 280 862 1 150 

1820 1 827 16 993 12 361 1 193 1 728 

1841 1 905 17 108 14 197 1 815 2 213 

1862 4 274 22 412 13 980 6 475 3 473 

1879 6 282 17 871 12 654 15 217 3 791 

1886 5 745 15 820 10 737 20 208 4 731 

1897 7 223 14 463 11 839 14 922 12 248 

1903 6 278 12 208 10 433 14 579 11 643 

1909 7 625 12 681 10 081 14 109 15 289 

1916 7 895 11 458 8 058 14 042 25 589 

År ÄRTER BÖN0R VICKER POTATIS ROTFRUKTER VALL 

1767 886    0  

1787 1 022 15   32  

1820 1 032 26  156 85 4 073 

1841 1 298 40 38 779 119 12 626 

1862 1 781 72 199 3 226 152 22 086 

1879 2 128 85 265 3 442 180 36 590 

1886 2 873 156 960 3 277 133 39 631 

1897 2 984 143 351 3 631 316 42 270 

1903 3 720 134 527 3 004 464 49 322 

1909 8 082 55 169 3 350 1306 60 916 

1916 4 877 30 182 3 473 1520 56 321 
Källor: Åkerarealskattningarna, Prästsstatistiken (Tabellverket E3B, Mortalitetstabeller), 
FK1858, HSB 1878-1911, SOS 1913-20 bearbetat enligt texten. 
  



 408 

Tabell 8.6. Västmanlands län. Åkerareal använd för olika grödor, vissa år 1770-
1916. Hektar. 

År VETE RÅG KORN HAVRE BLANDSÄD 

1770 582 14 287 7 813 1 422 793 

1793 946 15 159 6 348 1 551 1 532 

1813 1 142 15 998 6 552 1 883 2 438 

1841 1 837 18 671 5 843 4 398 3 553 

1851 2 025 18 205 5 081 5 282 3 127 

1865 3 237 20 516 4 346 14 972 2 181 

1874 3 682 17 678 4 718 17 800 1 326 

1881 3 978 14 819 3 635 31 275  404 

1893 4 966 13 949 2 515 32 685 2 315 

1899 5 233 14 473 2 478 32 611 4 376 

1916 6 173 11 959 2 638 41 197 7 735 

År ÄRTER BÖN0R VICKER POTATIS ROTFRUKTER VALL 

1770 312    0  

1793 603 6   14  

1813 817 12 19 404 26 1 851 

1841 1 104 20 194 2 068 44 19 131 

1851 1 351 23 256 2 004 50 25 303 

1865 1 258 27 344 2 827 58 33 943 

1874 1 555 3 384 2 577 64 45 794 

1881 1 817 4 1 263 2 494 31 46 251 

1893 1 922 4 692 2 419 157 59 843 

1899 1 827 4 472 2 539 188 62 208 

1916 2 454 9 132 3 053 851 70 690 

Källor: Åkerarealskattningarna, Prästsstatistiken (Tabellverket E3B, Mortalitetstabeller), FK 
1858, HSB 1865, 1874-1902, EK 1905-10, SOS 1913-20 bearbetat enligt texten. 
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Tabell 8.7. Uppsala län. Andel av total besådd åkerareal använd för olika grödor, 
vissa år 1767-1916. Procent. 

År Vete Råg Korn Havre Blandsäd 

1767 2 58 34 2 2 

1787 4 52 34 3 4 

1820 4 39 33 4 5 

1841 5 34 23 5 5 

1862 6 29 18 8 4 

1879 6 18 13 15 4 

1886 6 15 10 19 5 

1897 7 13 11 14 11 

1903 6 11 9 13 10 

1909 6 9 8 11 11 

1916 6 9 6 11 19 

År Ärter Bönor Vicker Potatis Andra rotfrukter Vall 

1767 3 0 0 0 0 0 

1787 3 0 0 0 0 0 

1820 3 0 0 2 0 9 

1841 2 0 0 3 0 22 

1862 2 0 0 4 0 27 

1879 2 0 0 3 0 37 

1886 3 0 1 3 0 38 

1897 3 0 0 3 0 38 

1903 3 0 0 3 0 44 

1909 6 0 0 3 1 46 

1916 4 0 0 3 1 42 

Källor: Som för tabell 8.5.     
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Tabell 8.8. Västmanlands län. Andel av total besådd åkerareal använd för olika 
grödor, vissa år 1770-1916. Procent. 

År vete råg korn havre blandsäd 

1770 2 57 31 6 3 

1793 4 58 24 6 6 

1813 4 51 21 6 8 

1841 3 33 10 8 6 

1851 3 29 8 8 5 

1865 4 25 5 18 3 

1874 4 18 5 19 1 

1881 4 14 3 30 0 

1893 4 11 2 27 2 

1899 4 11 2 26 3 

1916 4 8 2 28 5 

År Ärter Bönor Vicker Potatis Andra rotfrukter Vall 

1770 1 0 0 0 0 0 

1793 2 0 0 0 0 0 

1813 3 0 0 1 0 6 

1841 2 0 0 4 0 34 

1851 2 0 0 3 0 40 

1865 2 0 0 3 0 41 

1874 2 0 0 3 0 48 

1881 2 0 1 2 0 44 

1893 2 0 1 2 0 49 

1899 1 0 0 2 0 49 

1916 2 0 0 2 1 48 

Källor: Som för tabell 8.6.  
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Tabell 8.9. Utsäde av havre i hl per mantal i Västmanlands län, häradsvis. 1802-
1916. 

År Åkerbo Skinn-
skatte-
berg 

Gamla 
Norberg 

Snevringe Vagns-
bro 

Tu-
hundra 

Norrbo Siende 

1802 2 5 2 1 1 1 2 1 

1813 2 5 4 1 1 2 2 2 

1820 2 8 5 3 2 2 4 2 

1858  13 25 27 12 24 7 13 8 

1874 29 41 44 24 34 16 47 21 

1881 47 62 52 47 46 24 56 39 

1893 43 68 55 44 47 26 61 32 

1916 49 48 58 51 71 24 69 40 

 
År Övertjurbo Yttertjurbo Simtuna Torstuna Våla 

1802 2 1 2 2 0 

1813 2 1 2 2 1 

1820 4 1 4 2 0 

1858  11 5 9 5 2 

1874 8 30 18 20 15 

1881 74 38 41 31 22 

1893 94 34 45 35 34 

1916 140 33 81 51 42 

Källor: Präststatistiken 1802-20, FK 1858, skattningar utifrån BiSOS 1874, 1881 1893 samt 
SOS 1913-20. Präststatistikens och 1858 års utsädesuppgifter är uppräknade i förhållande till 
åkerskattningen för dessa år.  
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Tabell 9.1. Skördar av vete, råg, korn, havre, blandsäd och åkerhö i Uppsala län. 
Genomsnitt för femårsperioder 1870-1911 A= BiSOS, B= innevarande skattning.  

År Vete, ton  Råg, ton Korn, ton  Havre, ton  Blandsäd ton Åkerhö ton 

1876/80 A 5 443 25 150 16 364 12 134 5 900 39 018 

1876/80 B 7 700 24 832 18 455 19 319 5 295 64 376 

1891/95 A 8 779 25 636 19 247 29 027 9 511 89 095 

1891/95 B 9 693 21 671 16 594 21 850 14 373 92 183 

1907/11 A 10 293 22 406 18 215 24 175 29 356 184 255 

1907/11 B 13 046 19 963 15 409 21 235 28 059 207 633 

Källor: A-Värden, HSS Uppsala län 1876-1911. B-värden: Utsädesskattning enligt texten ba-
serad på HHB, korntal och arealskördar enligt BiSOS N, HSSB och BiSOS Årsväxtberättelser 
(ÅVB). Anm: Skördemängderna i viktmått har framräknats från samtida rymdmått. Måttom-
räkning enligt Morell (1988). För Spannmålens litervikt 1767 och dessförinnan enligt Morell 
(1989), s. 333, 1911 enligt HSB Uppsala län 1911. För tiden mellan 1767 och 1911 har liter-
vikter interpolerats. Litervikter för potatis och rotfrukter enligt Morell (1989), s. 336. 
 

Tabell 9.2. Skörd av spannmål, ärter och potatis, Uppsala län vissa perioder 1817-
50 enligt LHB i procent av skörden enligt föreliggande skattning. 

År Vete Råg Korn Havre Bland-säd Ärter Potatis Potatis 4,8 kf ta 

1818-22 150 81 96 87 108 131 159 121 

1828-32 80 73 93 50 103 102 108 79 

1843-47 87 81 101 46 96 105 94 71 

1848-50 83 70 77 37 83 72 57 43 

1851-55 94 77 91 45 91 145 59 45 

 1856-60 99 78 90 89 104 98 94 94 

Källa: LHB 1817-1860 samt föreliggande skattning. 
 

Tabell 9.3. Utsäde av spannmål, ärter och potatis, Uppsala län vissa perioder 1817-
50 enligt LHB i procent av skörden enligt föreliggande skattning. 

År Vete Råg Korn Havre Bland-säd Ärter Potatis Potatis 4,8 kf ta 

1818-22 122 78 7 65 77 88 117 89 

1828-32 80 73 78 47 86 78 82 63 

1843-47 75 71 80 38 74 80 76 58 

1848-50 75 68 79 32 69 74 59 45 

1851-55 66 61 76 37 66 77 57 44 

1856-60 77 71 92 84 88 91 77 77 

Källa: LHB 1817-1860 samt föreliggande skattning. 
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Tabell 9.4. Bruttoskördar av vete, råg, korn och havre i Uppsala län, vissa år och 
genomsnitt för korta perioder, 1570-1806 Olika skattningar. Ton samt kg per 
förbrukare. 

År Vete, 
ton 

Råg, 
ton 

Korn, 
ton 

Havre, 
ton 

”Ren 
säd”, ton 

Normal-
konsu-
menter 

(nk) 

Ren 
säd kg 
per nk 

Dito med 
off tunn-

mått 

1570 
Palm 

341 4240 6604 2 13 365 31 486 424 347 

1630 
Palm 

164 6 682 6 029 99 15 124 33 092 457 457 

1690 
Palm 

    10 363 41 186 252 261 

1687-91 
Palm 

    11 864 41 186 288 298 

1750 
Linde 

134 10 574 7 590 159 18 431 51 979 354 399 

1749/63 
Palm 

    10 336 51 979 199 224 

1767 Ny 
skattn 

636 17 262 12 355 571 32 742 55 879 523 523 

1802/06 
SCB 

1 619 12 941 12 919 1 157 30 876 66 621 414 414 

1802/06 
Ny 

skattn 

1 732 17 558 18 132 1 954 35 251 66 621 571 571 

Källor: 1570-1750. Palms och Lindes databaser (SND 0910_001-004); 1749/63 Hallbergs, 
Leijonhufvuds och Palms databaser (2016). ”Ny skattning” enligt texten. SCB enligt SCB 
(1949), ss. 183-192. Folkmängd t. o m. 1690 Palms databaser, justerade efter Edvinsson s 
(2015) revision av Palm. Revisionen för riket antas samma för Uppsala län. Därefter SCB 
(1955), tabell A5. Vissa befolkningstal har interpolerats. 
Anm. Skörden 1570, efter Palms tiondeuppgifter multiplicerat med 15 och 1,1 och omräknat 
till viktmått. Skörden 1630-1750, Skördemängderna i viktmått har framräknats från samtida 
rymdmått. Måttomräkning enligt Morell (1988). För 1570-1750 har Palm och Linde räknat 
alla tr till strukna tr om 146,6 liter. Spannmålens litervikt 1767 och dessförinnan enligt Morell 
(1989), s. 333, 1911 enligt BiSOS N HSSB Uppsala län 1911. För tiden mellan 1767 och 
1911 har litervikter interpolerats. Rensädsberäkning i volym enligt Palms norm (2013a) s. 27. 
Viktberäkningen av ren säd har genomgående gjorts efter 0,65 kg/l. Ärter har inte inräknats. 
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Tabell 9.5. Nettoskördar av vete, råg, korn och havre i Uppsala län efter avdrag för 
utsäde och spill, vissa år och genomsnitt för korta perioder, 1570-1806. Uträknat i 
kg ”ren säd” per normalkonsument. 

År Bruttoskörd Nettoskörd 
efter avdrag 
för utsäde 

Nettoskörd efter avdrag 
för utsäde och spill 

1570 Palm 424 284 256 

1630 Palm 457 306 276 

1690 Palm 252 169 152 

1687-91 Palm 288 193 174 

1750 Linde 224 179 161 

1767 Ny skattn 523 418 377 

1802/06 SCB 414 331 298 

1802/06 Ny skattn 571 457 411 
Källor: Som tabell 9.4., samt enligt resonemang i texten. 
 
Tabell 9.6. Skörden av vete, råg, korn och havre, Uppsala län 1802/06 och 1816/20 
enligt SCB i procent av skörden enligt föreliggande skattning. 

År Vete Råg Korn Havre 

1802/06 90 72 68 58 

1816/20 64 67 71 54 

Källa: SCB (1949), ss.183-192 samt föreliggande skattning. 
 

Tabell 9.7. Skörd uppdelad i humanföda och djurfoder samt i stråsäd, vissa år och 
femårsperioder Uppsala län 1630-1916. Miljoner skördeenheter och relativa tal. 
Basår 1802/06=100. 

År SKE hu-
man 

SKE 
foder 

SKE 
stråsäd 

SKE 
totalt 

Index 
human 

Index 
foder 

Index 
stråsäd 

Index 
totalt 

1630 14 18 14 32 36 22 34 26 

1750 22  22  55  53  

1767 31 68 31 100 79 83 76 82 

1802/06 100 100 100 100 100 100 100 100 

1816/20 98 74 95 82 98 74 95 82 

1831/35 138 111 133 120 138 111 133 120 

1846/50 151 111 145 124 151 111 145 124 

1861/65 163 113 159 129 163 113 159 129 

1876/80 160 106 174 123 160 106 174 123 

1891/95 155 147 191 149 155 147 191 149 

1907/11 171 222 222 206 171 222 222 206 

1913/20 153 184 230 174 153 184 230 174 

Källa: 1570 och 1630, Palms databaser resp. år (SND 0910_001-002). Övriga år skattning en-
ligt texten. Index: 1802/06=100. 
  



 415

Tabell 9.8. Skörd uppdelad i humanföda och djurfoder samt i stråsäd, vissa år och 
femårsperioder Västmanlands län 1630-1916. Miljoner skördeenheter och relativa 
tal. Basår 1802/06=100. 

År SKE hu-
man 

SKE fo-
der 

SKE strå-
säd 

SKE to-
talt 

Index 
hu-
man 

Index 
foder 

Index 
stråsäd 

Index 
totalt 

1630 9 24 9 33 38 62 35 53 

1750 10 0 11 11 46  42  

1767 22 34 23 56 97 86 92 90 

1793 22 33 24 56 99 85 94 90 

1802/06 22 39 25 62 100 100 100 100 

1816/20 24 35 27 58 106 88 106 95 
1831/35 33 60 39 93 148 152 157 151 

1846/50 30 56 36 87 136 143 144 140 

1861/65 35 74 49 110 157 189 195 178 

1876/80 32 110 56 141 141 280 224 229 

1891/95 37 149 75 186 164 381 297 302 

1907/11 39 188 93 227 176 479 369 369 

1916 36 177 90 213 162 450 357 345 

Källa: 1570 och 1630, Palms databaser resp. år. (SND 0910_001-002).  Övriga år skattning 
enligt texten. Index: 1802/06=100. 
 

Tabell 9.9. Total växtskörd per hektar jordbruksmark (åker + äng), Uppsala län och 
Västmanlands län vissa år och medeltal av tioårsperioder 1767-1911. 
Skördeenheter per hektar och relativa tal, 1802/11=100. 

År/period Uppsala 
ske/ha 

Uppsala 
ske/ha 
index 

Västm. 
ske/ha 

Västm. 
ske/ha index 

1767 709 94 361 90 

1793   362 91 

1802/11 753 100 400 100 

1825/34 791 105 508 127 

1845/54 786 104 514 129 

1860/69 895 119 647 162 

1875/84 946 126 847 212 

1890/99 1074 143 1167 292 

1902/11 1349 179 1205 302 

1916 1219 162 1250 313 

Källa: skattningar enligt texten. 
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Tabell 10.1. Antal kreatur i Uppsala län, vissa år 1570-1916 utnyttjade 
skattningsvärden.  

År/ 
period 

Hästar Oxar Kor Tjurar Ung-
nöt 

Får (får 
& get) 

Svin Ne 

1570 11 634 2 242 16 366 1 251 13 706 34 181 14 423 50 410 

1630 17 673 2 596 28 901 2 209 21 447 50 065 18 047 80 531 

1750 23 224 7 142 30 055 3 398 13 147 53 375 26 624 91 661 

1808 
(1805/10) 

25 040 7 847 29 831 1 510 10 409 54 960 22 132 95 764 

1825 18 691 6 622 28 239  15 154 56 144 22 396 81 711 

1850 19 401 7 217 29 502  14 246 64 147 29 270 86 733 

1860 19 582 7 303 34 230  16 632 57 617 17 685 89 414 

1882 17 912 7 721 50 398  17 276 41 301 11 216 100 559 

1893 17 999 5 056 54 139  14 436 33 896 15 815 100 755 

1906 19 465 2 602 56 922  18 324 26 545 18 284 105 109 

1916 18 246 368 51 970  14 817 13 853 13 839 91 961 

Källa: Källor: 1570 och 1630 Palms databaser (SND 0910_001-2), 1750 Lindes databas (SND 
0910_002); 1808 (1805-10): Lindes och Palms databas (SND 0910_004); 1820: medeltal av 
LHB 1818-22 och TBV 1820 å ena sidan och LHB 1928-32 å den andra 1850 (medeltal LHB 
1843-47, 1848-50, 1851-55; 1860: LHB 1856-60; 1879-1909: HSB, BiSOS N (medeltal från 
1879 co1885, från 1888 och 1897 samt från 193 och 1909. 1916: SOS 1913-30.  
Anm: Utom ungnöt anges bara vuxna djur. Vi räknar alla får och getter från och med 1879 
som får, felet blir litet. Vi sänker dock antalet får från det uträknade 47363 år 1879 till 47 000 
jämnt. Avseende 1879-1909 har antalet ungnöt, vuxna får och vuxna getter interpolerats från 
FK 1858 till 1916 och antalet ungnöt utan kalvar och antalet vuxna får och getter har så beräk-
nats. Getter för 1570 och 1630 har antagits i samma proportion till får som 1750. Tjurar har 
för 1570 och 1630 räknats i samma proportion till kor som 1750.  Utom ungnöt räknas endast 
vuxna kreatur.  
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Tabell 10.3. Djurtäthet och foderkapacitet per djurenhet i Uppsala län, vissa år 
1570-1916.  

År/period Ne/ha åker 
besådd 

Dragdjur/ ha 
åker besådd 

Kor/ha åker 
besådd 

Kor/drag-
djur 

Ske foder 
per Ne 

1570 3,00 0,83 0,97 1,18 - 

1630 3,36 0,97 1,17 1,20 - 

1750 3,13 1,04 1,03 0,99 - 

1808 (1805/10) 2,38 0,82 0,74 0,91 819 

1825 1,79 0,55 0,62 1,12 902 

1850 1,52 0,47 0,52 1,11 937 

1860 1,36 0,41 0,52 1,27 1 003 

1882 0,97 0,25 0,49 1,97 1 160 

1893 0,92 0,21 0,49 2,35 1 296 

1906 0,85 0,18 0,46 2,58 1 733 

1916 0,69 0,14 0,39 2,79 1 664 

Källor: Tabell 10.1. samt skattningen av besådd åker och skörd i kapitel 8 och 9. 
Anm:  Eftersom skördarna växlade har medelskörden för de tio år som låg kring varje nedslag 
från 1808 till 1916 använts i vid beräkningen av foder i SKE per Ne. 
 

Tabell 10.4. Djurtäthet och foderkapacitet per djurenhet i Västmanlands län, vissa 
år 1570-1916.  

År/period Ne/ha åker 
besådd 

Dragdjur/ ha 
åker besådd 

Kor/ha åker 
besådd 

Kor/drag-
djur 

Ske foder 
per Ne 

1570 3,86 0,96 1,37 1,43  

1630 4,93 1,44 2,09 1,45  

1750 4,37 1,26 1,51 1,20  

1808 (1805/10) 3,13 0,85 1,20 1,42 423 

1825 1,69 0,47 0,64 1,35 574 

1850 1,23 0,34 0,50 1,47 695 

1860 1,04 0,28 0,47 1,67 864 

1874 0,94 0,23 0,48 2,07 1 028 

1881 0,91 0,21 0,50 2,38 1 154 

1893 0,93 0,18 0,53 3,01 1 320 

1899 0,96 0,16 0,58 3,74 1 302 

1916 0,72 0,13 0,41 3,11 1 696 

Källor: Tabell 10.2. samt skattningen av besådd åker och skörd i kapitel 8 och 9. 
Anm: Eftersom skördarna växlade har medelskörden för de tio år som låg kring varje nedslag 
från 1808 till 1916 använts i vid beräkningen av foder i SKE per Ne. 
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Tabell 10.5. Mjölkavkastning per ko och år 1871/75-1911/13, enligt officiell statistik 
och enligt ko-smörprisskattningen. 

År/period Liter per ko officiellt Liter per ko enligt prisskattning 

1871/1875 1020 1020 

1876/1880 1020 1204 

1881/1885 1060 1184 

1886/1890 1150 1285 

1891/1895 1240 1418 

1896/1900 1360 2084 

1901/1905 1530 1914 

1906/1910 1660 3036 

1911/1914 1790 3595 

Källor: Officiella tal enl. Staffansson (1995), s. 48. Prisskattningen utifrån officiell avkastning 
1871/75 samt prisrelation ko/kg smör resp. år enl. Jörberg (1972,1), ss. 247, 336. 
 
 
Tabell 10.6. Avkastning per djurenhet, kg kött, kg ull, kg talg, st ”normalhudar”.  

Period Kg 
kött 
per 
oxe 

Kg kött 
per 
ko/ung-
nöt 

Kg 
kött 
per 
kalv 

Kg 
kött 
per 
får 

Kg 
kött 
per 
get 

Kg 
kött 
per 
lamm 

Kg 
kött 
per 
kil-
ling 

Kg 
kött 
per 
svin 

Kg 
talg 
per 
oxe 

Kg 
ull 
per 
får 

Hu-
dar 
per 
nöt 
(in-
dex) 

1630-90 85 70 20 15 10 7 7 30 4   

1750 85 70 20 15 10 8 7 30 4   

1750* 103 87      17  1,8 0,6 

1800 110           

1810* 126       29   0,9 

1820-29*          1,5  

1850 130 84 24 18 12 9,5 8 36 4   

1860* 147 146      35   0,5 

1860-69          2  

1870-79   30 30 20 12 10 45   1 

1880-89 170 170          

1900            

1907** 233 200 30   12 10 47  5 1,2 

Källor: 1600-tal: Hannerberg; (1971), Morell (1989);1750: Heckscher (1949-50), Gadd 
(1983); 1800: Jörberg (1972); 1860-69 och 1870-79: Petersson (1989); 1880-89: Forssell 
(1884). Övriga år prisskattning på basis av uppgifter för 1820-29, 1860-69 (ull) 1870-79 
(fläsk) och 1880-84 (nötkött) getter missade år skattade i proportion till får. Kalvar, lamm och 
killingar antas fr.o.m. 1870-tal ha slaktvikterna 30, 12, respektive 10 kg. * indikerar skattning 
fr prisrelation gentemot prisrelationen djur/avkastad vara 1860/69 (ull/får); 1870/79 
(svin/fläsk); 1880/89 (nötkött/oxe och nötkött/ko samt hudar/ko). ** samma som *, men av-
kastning av kalv, lamm, killing bara framskriven. 
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Tabell 10.7. Avkastning per djurenhet, utnyttjade skattningar. 
Period Kg 

kött 
per 
oxe 

Kg kött 
per 
ko/ung-
nöt 

Kg 
kött 
per 
kalv 

Kg 
kött 
per 
får 

Kg 
kött 
per 
get 

Kg 
kött 
per 
lamm 

Kg 
kött 
per 
kil-
ling 

Kg 
kött 
per 
svin 

Kg 
talg 
per 
oxe 

Kg 
ull 
per 
får 

Hu-
dar 
per 
nöt 
(in-
dex) 

1630-90 85 70 20 15 10 7 7 29 4   

1750* 103 87 20 15 10 8 7 29 4 1,5 0,6 

1800 110           

1810* 126 128      29   0,9 

1820-29*          1,5  

1860* 147 146 24 18 12 9,5 8 35 4  0,5 

1860-69          2  

1870-79   30 30 20 12 10 45 4  1 

1880-89 170 170          

1900            

1907** 233 200 30 30 20 12 10 47 4 5 1,2 

Källor: 1600-tal: Hannerberg; (1971), Morell (1989);1750: Heckscher (1949-50), Gadd 
(1983); 1800: Jörberg (1972); 1860-69 och 1870-79: Petersson (1989); 1880-89: Forssell 
(1884). Övriga år prisskattning på basis av uppgifter för 1820-29, 1860-69 (ull) 1870-79 
(fläsk) och 1880-84 (nötkött) getter missade år skattade i proportion till får. Kalvar, lamm och 
killingar antas från och med 1870-tal ha slaktvikterna 30, 12, respektive 10 kg. * indikerar 
skattning utifrån prisrelation. 
 

Tabell 10.8. Produktion av mjölk, kött, ull och hudar. Uppsala län vissa år 1630-
1916. 

År Mjölk av ko, 
får och get, ton 

Kött av nöt 
inkl. kalv, 
ton 

Kött av 
svin, ton 

Kött av får 
och get, ton 

Ull, 
ton 

Talg, 
ton 

Hudar av 
nöt, st 

1630 18 253 797 508 521 74 1,5 1 686 

1750 21 478 842 794 621 80 4,0 1 803 

1767 21 732 920 794 640 80 4,8 2 059 

1808  21 711 1 297 642 612 82 5,2 2 655 

1825 23 172 1 190 671 644 84 4,4 2 607 

1850 28 729 1 280 919 768 124 4,8 2 882 

1860 33 905 1 497 619 695 185 4,9 3 573 

1882 56 929 2 210 510 719 133 5,1 5 260 

1893 70 915 2 270 729 590 136 3,4 6 023 

1906 95 372 2 613 858 462 131 1,7 8 494 

1916 95 258 2 235 650 241 69 0,2 7 796 

Källa: Bearbetning av skattningar, delvis interpolerade, från tabell 10.2 och tabell 10.7. 
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Tabell 10.9. Produktion av mjölk, kött, ull och hudar. Västmanlands län vissa år 
1630-1916. 

År Mjölk av ko, 
får och get, 
ton 

Kött av nöt 
inkl. kalv, 
ton 

Kött av 
svin, ton 

Kött av får 
och get, ton 

Ull, 
ton 

Talg, 
ton 

Hudar av 
nöt, st. 

1630 16 257 1 865 301 287 34 6,4 1 600 

1750 26 658 3 767 865 657 69 10,6 2 286 

1770 27 028 3 982 865 679 69 10,6 2 667 

1808  25 141 3 635 829 646 67 5,9 3 088 

1825 21 339 2 901 547 390 48 5,7 2 543 

1850 27 986 3 168 496 427 62 6,7 2 994 

1860 33 746 3 448 498 408 64 7,0 3 534 

1874 47 666 4 545 442 527 81 9,7 4 555 

1881 57 277 5 081 536 431 78 10,2 5 461 

1893 81 798 6 222 834 533 120 6,0 7 100 

1899 105 752 7 342 1 012 485 123 4,8 8 436 

1916 113 796 5 638 631 539 152 1,0 9 116 

Källa: Bearbetning av skattningar, delvis interpolerade, från tabell 10.3 och tabell 11.7. 
 

Tabell 10.10. Produktion av animaliska livsmedel uttryckt i miljoner kcal, samt kcal 
per capita och dygn. Uppsala län vissa år 1630-1916. 

År Mjölk av ko, får 
och get 

Kött av nöt 
inkl. kalv 

Kött av 
svin 

Kött av får 
och get 

Summa Kcal per person 
och dygn 

1630 12 417 1 826 2 063 772 17 078 1 131 

1750 14 612 1 928 3 228 912 20 680 901 

1767 14 784 2 107 3 228 912 21 031 832 

1808  14 770 2 969 2 608 902 21 249 722 

1825 15 764 2 724 2 726 949 22 164 741 

1850 19 545 2 930 3 735 1 131 27 341 854 

1860 23 066 3 428 2 515 1 025 30 033 899 

1882 38 729 5 060 2 071 1 084 46 943 1 158 

1893 48 244 5 197 2 964 889 57 294 1 276 

1906 64 882 5 984 3 487 696 75 049 1 637 

1916 64 804 5 117 2 643 363 72 927 1 509 

Källa: Underlag till tabell 11.9 (mjölk och köttslag uppdelade på ursprung), protein-, kolhyd-
rat- och fettinnehåll per kg livsmedel och förbränningsvärden enligt Almén (1879). Befolk-
ningstal från Historisk statistik för Sverige 1 (SCB 1959 samt för 1630 Palms befolkningstal 
för Uppsala län, modifierat enligt Edvinssons (2015) revision på riksnivå. 
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Tabell 10.11. Produktion av animaliska livsmedel uttryckt i miljoner kcal, samt kcal 
per capita och dygn.  Västmanlands län vissa år 1630-1916. 

År Mjölk av ko, 
får och get 

Kött av nöt 
inkl kalv 

Kött av 
svin 

Kött av får 
och get 

Summa Kcal per person 
och dygn 

1630 10 455 4 271 5 773 751 21 250 1 223 

1750 17 144 8 624 9 688 1 720 37 175 1 443 

1770 17 382 9 118 9 815 1 778 38 093 1 361 

1808  16 168 8 323 9 144 1 692 35 327 1 177 

1825 13 723 6 643 7 668 1 021 29 055 898 

1850 17 998 7 253 9 925 1 118 36 294 1 084 

1860 21 702 7 896 11 908 1 067 42 573 1 129 

1874 30 654 10 406 16 664 1 379 59 103 1 398 

1881 36 835 11 634 20 028 1 129 69 625 1 476 

1893 52 604 14 246 28 643 1 395 96 888 1 901 

1899 68 009 16 811 36 991 1 269 123 079 2 305 

1916 73 182 12 910 39 532 1 410 127 035 2 122 

Källa: Underlag till tabell 11.9. Protein-, kolhydrat- och fettinnehåll per kg livsmedel och för-
bränningsvärden enligt Almén (1879). Befolkningstal från SCB (1955) samt för 1630 Palms 
befolkningstal för Uppsala län, modifierat enligt Edvinssons (2015) revision på riksnivå. 
 

Tabell 11.1. Livsmedelsproduktion mätt i kcal, fördelad på animaliska och 
vegetabiliska livsmedel från jordbruket. Uppsala län, vissa år 1630-1916 

År Vegetabi-
lier, milj. 
kcal  

Animalier, 
milj. kcal 

Index 
1850=100, 
vegetabi-
lier 

Index 
1850=100, ani-
malier 

Andel anima-
lisk energi, 
Procent 

Kcal per 
person 
och dygn 

1630 41 649 17 078 28 62 29 3 890 

1750 62 195 20 680 42 76 25 3 610 

1767 91 857 21 031 62 77 19 4 466 

1808  96 381 21 249 65 78 18 4 000 

1825 116 578 22 164 79 81 16 4 641 

1850 147 689 27 341 100 100 16 5 468 

1860 172 916 30 033 117 110 15 6 074 

1882 164 425 46 943 111 173 22 5 216 

1893 166 162 57 294 113 210 26 4 977 

1906 165 102 75 049 112 277 31 5 238 

1916 161 038 72 927 109 269 31 4 841 

Källor: Vegetabilier: Bruttoskördeskattningar enligt texten kap 9, utsädet avdraget. Animalier: 
Underlag till tabell 11.10. Fr. o. m. 1808 och fram till 1906 är vegetabilieproduktionen uträk-
nad som 9-årsmedeltal. 1916 är 8-årsmedeltal. För vegetabilier har 10 % spill avräknats. 
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Tabell 11.2. Livsmedelsproduktion mätt i kcal, fördelad på animaliska och 
vegetabiliska livsmedel från jordbruket. Västmanlands län, vissa år 1630-1916. 

År Vegetabilier, 
milj. kcal 

Anima-
lier, milj. 
kcal 

Index 
1850=100, 
vegetabilier 

Index 
1850=100, 
animalier 

Andel anima-
lisk energi, 
Procent 

Kcal per 
person 
och dygn 

1630 17 363 21 250 21 59 55 2 223 
1750 25 504 37 175 31 102 59 2 432 
1770 53 934 38 093 65 105 41 3 288 
1808  58 940 35 327 71 97 37 3 142 
1825 75 767 29 055 91 80 28 3 241 
1850 82 936 36 294 100 100 30 3 563 
1860 101 331 42 573 122 117 30 3 817 
1874 116 903 59 103 141 163 34 4 163 
1881 99 324 69 625 120 192 41 3 583 
1893 120 872 96 888 146 267 44 4 272 
1899 109 110 123 079 132 339 53 4 349 
1916 109 718 127 035 132 350 54 3 956 

Källor: Vegetabilier: Bruttoskördeskattningar enligt texten kap 9, utsädet avdraget. Animalier: 
underlag till tabell 10.11. Fr o m 1808 och fram till 1906 är vegetabilieproduktionen uträknad 
som 9-årsmedeltal. 1916 är 8-årsmedeltal. För vegetabilier har 10 % spill avräknats. 
 

Tabell 11.3. Livsmedelsproduktion mätt i kcal, fördelad på animaliska och 
vegetabiliska livsmedel från jordbruket. Uppsala och Västmanlands län, 
sammantaget vissa år 1630-1916. 

År Vegetabi-
lier, milj. 
kcal 

Anima-
lier, milj. 
kcal 

Totalt, milj. 
kcal. 

Index 
1850=100 
vegetabi-
lier 

Index 
1850=100 
animalier 

Index 
1850=100 
totalt 

Andel 
anima-
lisk 
energi, % 

1630 59 012 38 328 97 340 30 66 38 39 
1750 87 699 57 855 145 554 44 99 56 40 
1770 145 791 59 124 204 915 73 101 79 29 
1808  151 129 56 374 207 502 76 96 80 27 
1825 172 147 50 303 222 451 86 86 86 23 
1850 199 514 58 457 257 971 100 100 100 23 
1860 249 020 69 914 318 934 125 120 124 22 
1874 289 819 89 137 378 956 145 152 147 24 
1882 265 406 118 666 384 072 133 203 149 31 
1893 287 034 154 182 441 216 144 264 171 35 
1899 274 783 188 568 463 351 138 323 180 41 
1906 274 462 199 757 474 220 138 342 184 42 
1916 270 755 199 963 470 718 136 342 182 42 

Källor: Vegetabilier: Bruttoskördeskattningar enligt texten kap 9, utsädet avdraget. Animalier: 
underlag till tab 10.10-11. Fr. o. m. 1808 och fram till 1906 är vegetabilieproduktionen uträk-
nad som 9-årsmedeltal. 1916 är 8-årsmedeltal. För vegetabilier har 10 % spill avräknats. I 
vissa fall har interpoleringar gjorts. 
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Tabell 11.4. Foderbalanser Uppsala län vissa år 1808-1906. Förbrukning per 
kreatur, totalförbrukning och överskott/underskott. Hl och procent. 

År Hl säd 
per 
häst 

Hl säd 
per 
ko 

Hl säd 
per 
svin 

Åtgång 
foder-
säd, hl 

Netto-
skörd 
havre, hl 

Netto-
skörd 
blandsäd 
hl 

Åtgång 
Human-
föda, hl 

Överskott 
eller un-
derskott 
hl 

1808  2,0 2,2 1,0 143 611 38 302 43 288 1 915 -63 936 

1825 3,0 2,7 2,0 177 820 52 751 51 688 2 638 -76 018 

1860 3,3 4,1 3,3 197 217 161 835 88 281 8 092 44 808 

1882 3,3 8,3 3,3 470 475 530 533 102 274 26 527 135 805 

1893 3,3 10,5 3,3 655 773 452 014 263 526 22 601 -63 936 

1906 3,3 13,0 3,3 874 877 402 036 370 278 20 102 -122 665 

1916 3,3 15,0 3,3 915 536 464 100 514 970 23 205 40 329 

Källor: Antal kreatur enligt tabell 10.2. Förbrukning per kreatur enligt FK1858 samt för kor 
vid Krusenberg 1898 (Israelsson (2005), s. 216. Interpoleringar och antaganden enligt texten. 
Skördeuppgifterna är 9-årsmedeltal, utom 1916, som är 8-årsmedeltal. 
 

Tabell 11.5. Foderbalanser Västmanlands län vissa år 1808-1906. Förbrukning per 
kreatur, totalförbrukning och överskott/underskott. Hl och procent. 

År Hl säd 
per 
häst 

Hl säd 
per ko 

Hl säd 
per 
svin 

Åtgång 
foder-
säd, hl  

Netto-
Skörd 
havre, hl  

Netto-
Skörd 
blandsäd 
hl 

Åtgång 
human-
föda hl 

Överskott 
el under-
skott 

1808 3,30 0,82 1,65 98 645 27 868 40 580 1 393 -31 591 

1825 3,86 1,10 1,65 55 025 48 673 51 177 2 434 42 391 

1860 4,95 2,11 3,30 102 189 218 075 52 980 10 904 157 962 

1874 4,95 5,33 3,30 96 936 454 362 26 895 22 718 361 603 

1881 4,95 6,94 3,30 97 819 715 834 16 806 35 792 599 030 

1893 4,95 9,71 3,30 135 691 825 874 59 393 41 294 708 283 

1899 4,95 11,09 3,30 144 974 849 810 92 738 42 491 755 084 

1916 4,95 15,00 3,30 136 061 1 100 065 193 669 55 003 1 102 670 

Källor: Antal kreatur enligt tabell 10.2. Förbrukning per kreatur enligt FK1858 för Västman-
lands län samt för kor vid Krusenberg 1898 (Israelsson (2005), s. 216. Interpoleringar där 
emellan. För svin och hästar antas utfodringen vara stabil efter 1858. Skördeuppgifterna är 9-
årsmedeltal, utom vad gäller 1916 då det är 8-årsmedeltal. 
  



 425

Tabell 11.6. Nettoproduktion i jordbruket i Uppsala och Västmanlands län 
sammantaget vissa år 1630-1916. Ton. 

År Vete Råg Korn Havre Ärter Bönor Potatis Hö Halm 

1630 867 21 906 15 700 623 872 1 152 16 931 3 908 

1750 1662 22 962 18 583 986 1 323 20 3 822 15 964 5 184 

1770 3922 30 578 16 378 1 685 1 516 27 13 700 17 070 5 465 

1808 4916 33 788 18 313 3 110 2 688 61 27 108 22 352 6 726 

1825 6563 40 408 20 389 7 442 2 583 65 34 741 24 403 8 650 

1850 9179 37 510 19 593 15 850 3 681 99 41 978 29 015 12 284 

1860 10 079 31 671 18 061 25 017 4 439 120 39 903 31 730 15 524 

1882 14 275 34 990 15 720 28 051 4 648 132 42 460 36 945 18 171 

1893 14 537 31 779 15 058 28 869 5 520 104 39 589 32 750 20 506 

1906 15 110 29 215 14 845 32 265 7 509 71 39 727 42 354 21 943 

1916 17 216 28 661 15 379 37 612 8 082 40 39 845 40 122 19 950 

År Nötkött Fläsk Fårkött Smör Ull Talg Hudar (st) 

1630 4 977 1 649 1 462 2 427 28 150 4 547 

1750 4 932 1 471 1 288 2 343 25 150 5 743 

1770 4 091 1 218 1 061 2 226 22 132 5 150 

1808  4 446 1 415 1 346 2 836 24 178 5 830 

1825 4 946 1 117 1 027 3 383 24 176 6 878 

1850 6 561 991 1 076 4 811 28 206 9 119 

1860 7 489 1 071 949 5 812 28 214 10 858 

1882 8 570 1 564 1 262 7 636 18 256 13 123 

1893 9 965 1 801 1 273 9 398 14 257 15 599 

1906 9 584 1 713 1 365 10 222 10 266 17 209 

1916 8 140 1 282 1 189 10 453 2 221 16 911 

Källor: Skattningar enligt tidigare tabeller. 10 % av havreskördarna, 90 % av potatisskördarna 
och 10 % av höskördarna har räknats med. Skördarna är 9-årsmedeltal avseende perioden 
1808-1906. 1916 avser medeltal för 1913-20. Annars årsvärden. Mjölk har omräknats till 
smör enligt normen 5 kg smör per 100 kg mjölk. Höskörden för 1767 har åsatts även 1630 
och 1750. För vegetabiliska humanlivsmedel (och havre) har 10 % spill avräknats. 
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Tabell 11.7. Nettoproduktion i jordbruket i Uppsala län vissa år 1630-1916. Ton. 
År Vete Råg Korn Havre Ärter Bönor Potatis Hö Halm 

1630 111 4 487 4 577 0 0 0 0   

1750 109 8 452 7 066 14 0 0 0 0 0 

1767 470 12 697 9 367 43 662  0 15 509 2 163 

1808 1 101 12 529 13 347 134 811 19 2 071 15 224 3 380 

1825 2 457 16 934 11 868 183 836 25 7 452 14 799 3 374 

1850 3 143 19 940 14 166 373 1 623 58 15 621 16 756 4 356 

1860 4 056 22 471 16 365 586 1 724 63 21 260 16 956 5 190 

1882 6 086 17 375 14 509 1 968 2 761 113 23 835 18 400 8 059 

1893 8 079 17 685 12 900 1 653 2 718 123 23 648 18 502 9 112 

1906 8 911 14 968 11 997 1 592 5 601 64 22 915 27 300 11 768 

1916 10 837 15 987 12 141 2 041 5 550 34 22 272 18 114 9 767 

År Nötkött Fläsk Fårkött Smör Ull Talg Hudar (st) 

1630 797 508 508 913 74 14 1 686 

1750 842 794 794 1 074 80 17 1 803 

1767 971 794 794 1 075 80 17 1 818 

1808 1 297 642 642 1 086 82 19 2 655 

1825 1 190 671 671 1 159 84 16 2 607 

1850 1 278 919 919 1 436 116 17 2 837 

1860 1 497 619 619 1 695 112 18 3 344 

1882 2 313 510 510 2 846 133 19 5 260 

1893 2 348 729 729 3 546 136 12 6 023 

1906 2 944 858 858 4 769 131 6 8 494 

1916 2 502 650 650 4 763 69 1 7 796 

Källor: Skattningar enligt tidigare tabeller. 10 % av havreskördarna, 90 % av potatisskördarna 
och 10 % av höskördarna har räknats med. Skördarna är 9-årsmedeltal avseende perioden 
1808-1906. 1916 avser medeltal för 1913-20. Annars årsvärden. Mjölk har omräknats till 
smör enligt normen 5 kg smör per 100 kg mjölk. Höskörden för 1767 har åsatts även 1630 
och 1750. För vegetabiliska humanlivsmedel (och havre) har 10 % spill avräknats. 
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Tabell 11.8. Nettoproduktion i jordbruket i Västmanlands län vissa år 1630-1916. 
Ton. 

År Vete Råg Korn Havre Ärter Bönor Potatis Hö Halm 

1630 37 2 669 2 403 84 0 0 0 0  

1750 54 4 050 3 388 243 0 0 0 0  

1770 351 9 221 6 042 573 199 0 0 1 443 1 655 

1808 560 10 434 5 237 852 512 1 1 750 739 1 804 

1825 1 465 13 645 4 510 1 502 680 2 6 248 2 271 2 092 

1850 1 773 13 848 4 147 2 737 1 065 3 11 486 5 596 2 371 

1860 2 506 17 937 4 024 6 856 859 3 13 481 7 447 3 461 

1874 3 831 18 282 4 409 14 384 1 297 4 19 080 11 140 5 268 

1881 3 793 14 022 3 619 22 744 1 655 7 15 819 12 866 7 320 

1893 6 196 17 306 2 820 26 398 1 930 9 18 812 18 444 9 059 

1899 6 073 15 349 2 575 27 244 1 472 8 16 280 10 188 10 169 

1916 6 379 12 673 3 237 35 571 2 532 7 17 573 22 007 10 184 

År Nötkött Fläsk Fårkött Smör Ull Talg Hudar (st) 

1630 1 865 301 287 813 34 6 1 600 

1750 3 767 865 657 1 333 69 11 2 286 

1770 3 982 865 679 1 351 69 11 2 667 

1808 3 635 829 646 1 257 67 6 3 088 

1825 2 901 547 390 1 067 48 6 2 543 

1850 3 168 496 427 1 399 62 7 2 994 

1860 3 448 498 408 1 687 64 7 3 534 

1874 4 545 442 527 2 383 81 10 4 555 

1881 5 081 536 431 2 864 78 10 5 461 

1893 6 222 834 533 4 090 120 6 7 100 

1899 7 342 1 012 485 5 288 123 5 8 436 

1916 5 638 631 539 5 690 152 1 9 116 

Källor: Skattningar enligt tidigare tabeller. 10 % av havreskördarna, 90 % av potatisskördarna 
och 10 % av höskördarna har räknats med. Skördarna är 9-årsmedeltal avseende perioden 
1808-1906. 1916 avser medeltal för 1913-20. Annars årsvärden. Mjölk har omräknats till 
smör enligt normen 5 kg smör per 100 kg mjölk. Höskörden för 1767 har åsatts även 1630 
och 1750. För vegetabiliska humanlivsmedel (och havre) har 10 % spill avräknats. 
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Tabell 11.16. Jordbruksproduktionsprisindex (JPPI) samt Konsumentprisindex 
(KPI). Basår 1850=100. 

År JPPI KPI 

1770 17,04 14,95 

1808  65,32 66,80 

1825 84,88 80,14 

1850 100,00 100,00 

1860 116,21 124,93 

1874 133,77 143,12 

1882 126,45 132,00 

1893 121,45 116,43 

1899 128,03 127,46 

1906 143,25 137,02 

Källor: JPPI: Priser enligt tabell 11.9, produktionsvolymer enligt tabell 12.6. KPI: Edvinsson 
& Söderberg (2010), Table A8.1, s. 446-447. 
 

Tabell 11.17. Jordbrukets förädlingsvärde i fasta priser (1850 år priser) vissa år 
1770-1906. Miljoner kronor och index (1850=100). Deflaterat med JPPI respektive 
KPI. Uppsala och Västmanlands län sammantaget. 

År FV (JPPI) FV (KPI) FV index 
(JPPI) 

FV Index 
(KPI) 

1770 12,9 14,7 81 92 

1808 12,1 11,9 76 74 

1825  13,1 13,9 82 87 

1850 16,0 16,0 100 100 

1860 18,2 16,9 114 106 

1874 22,2 20,7 139 130 

1882 24,2 23,2 152 145 

1893 29,0 30,3 182 190 

1899 32,0 32,1 200 201 

1906 33,4 34,9 209 219 

Källa: Nettoproduktionen i löpande priser (tabell 11.10). dividerad med JPPI respektive KPI 
enligt tabell 11.16 
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Tabell 11.18. Genomsnittlig årlig procentuell tillväxttakt av jordbrukets 
förädlingsvärde i Uppsala och Västmanlands län sammantaget 1808-1906, 1808-
1860 och 1860-1906 med JPPI respektive KPI som deflator. 

Period Tillväxttakt med 
JPPI 

Tillväxttakt med 
KPI 

1808-1860 0,79 0,68 

1860-1906 1,33 1,59 

1808-1906 1,04 1,10 

Källa: Tabell 11.17. 
 

Tabell 11.19. Jordbrukets förädlingsvärde i fasta priser (1850 år priser) vissa år 
1770-1906. Miljoner kronor och index (1850=100). Deflaterat med JPPI. Uppsala 
län, Västmanlands län och båda länen sammantagna. Miljoner kr och index (1850 
=100). 

 
År 

FV Uppsala län FV Västm. län Index Uppsala län Index Västm. län 

1770 6,4 6,5 69,6 95,4 

1808 6,4 5,7 70,3 84,4 

1825  7,3 5,8 80,0 85,0 

1850 9,2 6,8 100,0 100,0 

1860 10,0 8,2 109,0 120,7 

1874 11,2 10,9 122,2 160,2 

1882 12,0 12,1 130,4 178,1 

1893 13,4 15,3 146,5 225,0 

1899 14,7 17,0 159,9 250,0 

1906 16,1 17,0 175,7 249,9 

Källa: Nettoproduktionen i löpande priser för de båda länen (tabell 12.12-13). dividerad med 
JPPI respektive KPI enligt tabell 12.16. 
 

Tabell 11.20. Genomsnittlig årlig procentuell tillväxttakt av jordbrukets 
förädlingsvärde i Uppsala och Västmanlands län 1808-1906, 1808-1860 och 1860-
1906. 

Period Tillväxttakt 
Uppsala län 

Tillväxttakt 
Västm. län 

1808-1860 0,86 0,70 

1860-1906 1,04 1,60 

1808-1906 0,95 1,12 

Källa: Tabell 11.17. 
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Tabell 12.1 Arealen jordbruksmark (åker + äng), jordbruksaktiv befolkning, 
förädlingsvärde i fasta priser, arealproduktivitet (kr/ha), arbetsproduktivitet 
(kr/sysselsatt) samt indexerad areal- och arbetsproduktivitet (1850=100). Uppsala 
och Västmanlands län. 

År Jord-
bruks-
mark, ha 
(åker + 
äng) 

Jord-
bruksbe-
folkning 

FV, 
milj. 
kr 

Areal-
pro-
duk-
tivitet 
(A) 
kr/ha 

Ar-
bets-
pro-
dukti-
vitet 
(B) 
Kr/per-
son 

Index FV 
1850=100 

Index (A) 
1850=100 

Index (B) 
1850=100 

1770 33 7377 106 240 13 38 121 81 81 88 

1808 31 7791 114 541 12 38 106 76 81 77 

1825 32 3580 107 020 13 40 122 82 86 89 

1850 33 8485 115 519 16 47 138 100 100 100 

1860 33 9762 117 996 18 54 154 114 114 112 

1874 35 3603 120 388 22 63 184 139 133 133 

1882 32 6866 122 053 24 74 198 152 157 144 

1893 35 4924 129 355 29 82 224 182 174 162 

1899 35 7155 116 299 32 89 275 200 190 199 

1906 35 3105 127 060 33 95 263 209 201 190 

Källor: Jordbruksmark: Se tabell 6.1, 6,2, 7,1 (interpoleringar gjorda). Jordbruksaktiv befolk-
ning: Wohlin (1909), tabell A, ss. 180-181, FR 1910 (III), tabell 2, s. 312 (interpoleringar 
gjorda). Förädlingsvärde: tabell 12.19. 
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Tabell 12.2 Arealen jordbruksmark (åker+äng), per individ av jordbruksaktiv 
befolkning i Uppsala och Västmanlands län 1770-1906. Index: 1850=100. 

År Jordbruksmark, ha per 
person 

1770 108 

1808 95 

1825 103 

1850 100 

1860 98 

1874 100 

1882 91 

1893 94 

1899 105 

1906 95 

Källa: som Tabell 12.1. 
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Tabell 12.3. Andelen av boupptecknade brukare av olika kategorier som   innehade 
diverse redskap och maskiner. Uppsala län 1860-1900, Västmanlands län 1870-
1900. Procent. 

 Uppsala Uppsala Uppsala Västm. Västm. Västm. 

Småbruk       

Redskap/År 1860 1890 1900 1870 1890 1900 

Slåttermaskin 0,0 0,0 18,2 0,0 3,4 20,0 

Skördemaskin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tröskverk  1,0 21,0 59,1 4,3 29,5 26,7 

Därav ångdrivet 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 

Rensmaskin 0,0 24,0 95,5 12,0 38,6 46,7 

Hackelsemaskin 0,0 5,0 9,1 1,1 5,7 6,7 

Mindre bondebruk       

Slåttermaskin 0,0 3,0 5,2 0,0 19,7 74,0 

Skördemaskin 0,0 0,0 13,8 0,0 0,8 0,0 

Tröskverk  23,0 70,0 86,9 32,8 65,4 62,0 

Därav ångdrivet 0,0 0,0 0,7 0,9 0,8 0,0 

Rensmaskin 7,0 74,0 87,6 44,0 72,4 82,0 

Hackelsemaskin 2,0 5,0 14,4 1,7 15,0 20,0 

Större bondebruk       

Slåttermaskin 0,0 28,0 79,3 0,0 76,9 78,6 

Skördemaskin 0,0 2,0 13,8 0,0 2,6 0,0 

Tröskverk  66,0 92,0 93,1 74,1 87,2 71,4 

Därav ångdrivet 0,0 0,0 3,5 0,0 10,3 14,3 

Rensmaskin 43,0 85,0 98,3 81,5 100,0 92,9 

Hackelsemaskin 0,0 20,0 31,0 25,9 28,2 21,4 

Storjordbruk       

Slåttermaskin 0,0 100,0 86,7 0,0 100,0 100,0 

Skördemaskin 0,0 16,0 53,3 0,0 33,3 42,9 

Självavläggare 0,0 0,0 26,7 0,0 0,0 14,3 

Självbindare 0,0 0,0 13,3 0,0 0,0 28,6 

Tröskverk  50,0 100,0 93,3 57,1 83,3 71,4 

Därav ångdrivet 0,0 41,0 66,7 0,0 50,0 28,6 

Rensmaskin 66,0 91,0 93,3 85,7 100,0 100,0 

Hackelsemaskin 33,0 83,0 66,7 28,6 66,7 57,1 

Källor: Uppsala län 1860-1890: Kuuse (1970); Västmanlands län 1870-1890: Bouppteck-
ningar, häradsrätternas arkiv, ULA.; 1900: Mobergs excerpter, KSLAs arkiv (uppgifter saknas 
från Gamla Norbergs och Skinnskattebergs bergslager). 1860 betecknar bouppteckningar från 
1860-61, 1870 betecknar 1870-71, 1890 betecknar 1890-91. 
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Tabell 13.1. Uppsala län och Västmanlands län 1767/70-1916. Ängskvot (hektar 
äng per 100 hektar åker). 

Uppsala län  Västmanlands län 
År Hektar äng per 

100 hektar åker 
År Hektar äng per 

100 hektar åker 
1767 165 1770 202 
  1793 196 
  1813 174 
1841 108 1841 118 
1862 68   
  1874 43 
1879 37 1881 31 
1886 30   
  1893 16 
1903 23   
1909 15 1907 8 
1916 12 1916 2 

Källor: Se tabell 6.1-2. och 7.1.  

Tabell 13.2. Uppsala län 1770, 1841, 1862. Ängskvot (hektar äng per 100 hektar 
åker). Häradsvis. 

Härad 1767 1841 1862 
Vaksala 65 61 36 
Bälinge 72 31 40 
Trögd 73 41 36 
Åsunda 83 47 32 
Håbo 84 30 29 
Lagunda 91 58 42 
Ulleråker 102 75 36 
Norunda 107 52 42 
Hagunda 111 70 42 
Rasbo 120 109 60 
Bro 142  29 
Örbyhus 355 202 182 
Oland 355 217 150 

Källor: Storsskiftesakter, Laga skiftesakter. Beskrivning till EK 1860-64. 
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Tabell 13.3. Uppsala län 1767 och 1862. Socknar med högst respektive lägst ängs-
kvot (hektar äng per 100 hektar åker) i varje härad. 

 
 
 

1767 1767 1767 1767 1862 1862 1862 1862 
 

Härad Socken 
med 
högst 
ängskvot 

Högst 
ängs-
kvot 

Socken 
med lägst 
ängskvot 

Lägst 
ängs-
kvot 

Socken 
med 
högst 
ängskvot 

Högst 
ängs-
kvot 

Socken 
med lägst 
ängskvot 

Lägst 
ängs-
kvot 

Vaksala Danmark 82 Vaksala 56 Danmark 44 G. Upp-
sala 

21 

Bälinge Jumkil 150 Åkerby 42 Jumkil 45 Åkerby 25 

Trögd Löt 112 Arnö 41 Löt 52 Kungs-
Husby 

29 

Åsunda Svinne-
garn 

114 Enkö-
pings-Näs 

72 Svinne-
garn 

42 Bred 24 

Håbo H.-Tibble 123 Övergran 58 Håtuna 38 Övergran 18 

La-
gunda 

Nysätra 125 Holm 43 Giresta 60 Holm 12 

Ullerå-
ker 

Jumkil 291 Bond-
kyrka 

52 Jumkil 116 Bond-
kyrka 

17 

No-
runda 

Viksta 280 Ärentuna 44 Viksta 62 Ärentuna 18 

Ha-
gunda 

Järlåsa 403 Dalby 49 Järlåsa 211 Ramsta 19 

Rasbo Rasbokil 160 Fundbo 85 Rasbokil 112 Fundbo 37 

Bro Bro & 
Lossa 

179 Stockh.-
Näs 

104 Stockh.-
Näs 

40 Bro & 
Lossa 

23 

Örby-
hus 

Älvkar-
leby 

961 Vendel 135 Älvkar-
leby 

436 Vendel 89 

Oland Hållnäs 1300 Stavby 126 Hållnäs 536 Stafby 71 

Källor: Storsskiftesakter, Laga skiftesakter, Lantmäteriverkets Arkiv. Beskrivning till EK 
1860-64. 
  



 442 

Tabell 13.4. Västmanlands län 1841 och 1858. Socknar med högst respektive lägst 
ängskvot (hektar äng per 100 hektar åker) i varje härad. 

Hä-
rad/Bergs-
lag 

Ängs-
kvot 
1841  

Ängs-
kvot 
1858 

Socken med 
högst ängs-
kvot 1858 

Högst 
ängs-
kvot 
1858 

Socken med 
lägst ängs-
kvot 1858 

Lägst 
ängs-
kvot 
1858 

Torstuna 50 77 Vittinge 190 Österunda 30 
Tuhundra 56 66 Lillhärad 144 st Ilian 16 
Yttertjurbo 63 64 Sevalla 100 Björksta 53 
Norrbo 66 80 Fläckebo 189 Haraker 55 
Siende 76 55 Badelunda 77 Tillberga 40 
Åkerbo 101 72 Kungs Barkarö 523 Medåker 0 
Snevringe 101 63 Ramnäs 219 Munktorp 21 
Simtuna 104 93 Enåker 167 Simtuna 36 
Övertjurbo 168 146 Kila 136 Sala Lands. 55 
Vagnsbro 210 117 Västerfärnebo 117 Västerfärnebo 117 
Gamla Nor-
berg 

212 102 Västervåla 220 Karbenning 73 

Skinnskat-
teberg  

219 245 Skinnskatte-
berg 

309 Hed 138 

Våla 355 245 Harbo 500 Huddunge 156 
Källa: Laga skiftesakter Västmanlands län 1828-47, Lantmäteriverkets arkiv, primärmaterial 
och länssammanställningar till FK 1858, ÄK, RA. 
 
 

Tabell 13.5. Västmanlands län. Ängskvot (hektar äng per 100 hektar åker 1770-
1813. Härads/häradsgruppvis. 

Härad Ängskvot 
1770 

Ängskvot 
1813 

Ängskvot 
1841 

Siende, Tuhundra & Yttertjurbo 112 84 65 
Simtuna & Torstuna 151 148 84 
Norrbo 127 135 66 
Åkerbo 124 114 101 
Snevringe 118 90 101 
Övertjurbo 249 204 168 
Vagnsbro 296 197 210 
Gamla Norberg & Skinnskatteberg 494 346 215 
Våla 390 346 355 

Källa: Laga skiftesakter, storskiftesakter och enskiftesakter, Västmanlands län 1750-1847, 
Lantmäteriverkets arkiv.  
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Tabell 13.6. Uppsala och Västmanlands län 1858. Varje härads genomsnittliga 
kreaturstäthet, socknar med högst respektive lägst kreaturstäthet inom varje härad, 
samt dessa socknars kreaturstäthetsvärden. Ne/ha åker. 

Län Härad Socken 
med högst 
kreaturs-
täthet 
Ne/Ha åker 

Kreaturs-tät-
het i socken 
med högst 
täthet 
Ne/Ha 

Häradets 
genom-
snittliga 
Krea-
turs-tät-
het 
Ne/Ha 

Socken 
med lägst 
kreaturs-
täthet 
Ne/ha åker 

Kreaturs-
täthet i 
socken 
med lägst 
täthet 
Ne/Ha 

U Bro Stockholms 
Näs 

0,88 0,82 Lossa 0,67 

U Bälinge Skuttunge 0,77 0,74 Bälinge 0,73 
U Hagunda Järlåsa 1,42 0,76 Västeråker 0,53 
U Håbo Kalmar 0,88 0,72 Övergran 0,52 
U Lagunda Nysätra 1,01 0,78 Holm 0,61 
U Norlunda Lena 0,69 0,59 Tensta 0,51 
U Oland Hållnäs 3,31 1,35 Alunda 0,67 
U Rasbo Rasbokil 1,14 1,04 Rasbo 1,02 
U Trögd Löth 0,94 0,66 Tillinge 0,45 
U Ulleråker Bondkyrko 0,88 0,80 Börje 0,73 
U Vaksala Danmark 0,86 0,71 G. Uppsala 0,53 
U Åsunda Vårfrukyrka 0,95 0,76 Bred 0,54 
U Örbyhus Söderfors 3,29 1,28 Tierp 0,96 
V G Norberg Västervåla 1,45 1,01 Karbenning 0,81 
V Norrbo Skerike 1,19 0,80 Skultuna 0,70 
V Siende Kärrbo 0,83 0,72 Kungsåra 0,65 
V Simtuna Enåker 1,84 0,83 Norrby 0,64 
V Skinnskat-

teberg 
Gunillbo 1,73 1,22 Hed 1,05 

V Snevringe Ramnäs 1,26 0,70 Svedvi 0,66 
V Torstuna Vittinge 1,04 0,77 Hernevi 0,71 
V Tuhundra Lillhärad 1,56 0,90 St Ilian 0,70 
V Vagnsbro V. Färnebo 1,00 1,00 V. Färnebo 1,00 
V Våla Harbo 1,85 1,36 Östervåla 1,21 
V Ytter-

tjurbo 
Ängsö 1,09 0,86 Björksta 0,76 

V Åkerbo K Barkarö 2,02 0,73 Köping 
lands 

0,50 

V Över-
tjurbo 

Möklinta 1,69 1,06 Kila 0,94 

Källor: Antal Ne: FK 1858 (tjurar/oxar enligt proportion i Linde och Palms databas för 1810, 
SND 0910_005). Uppsala läns åkerareal. EK 1864 nedjusterad för varje socken enligt pro-
portionen mellan vår länsskattning 1858 och åkerarealen enligt EK. Västmanlands läns åker-
areal: FK 1858 med uppjustering för varje socken med proportionen mellan vår länsskattning 
1858 och FK 1858. 
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Tabell 13.7. Uppsala och Västmanlands län. Antalet dragdjur (hästar och oxar) per 
100 kor, antalet oxar per 100 hästar i varje härad och antalet kor per hektar åker 
1808 och 1858. 

Län Härad Dragdjur 
per 100 
kor 1808 

Dragdjur 
per 100 
kor 1858 

Oxar per 
100 häs-
tar 1808 

Oxar per 
100 häs-
tar 1858 

Kor per 
hektar 
åker 1808 

Kor per 
hektar 
åker 1858 

U Örbyhus 77 66 11 13 0,61 0,51 
U Oland 50 63 5 15 0,75 0,56 
U Rasbo 31 70 7 20 0,31 0,42 
U Norunda 38 108 7 17 0,38 0,19 
U Hagunda 36 78 7 38 0,38 0,29 
U Bälinge 50 83 11 5 0,39 0,27 
U Ulleråker 35 102 1 113 0,39 0,22 
U Bro 57 85 106 104 0,49 0,32 
U Håbo 57 87 49 83 0,46 0,27 
U Trögd 43 73 106 24 0,37 0,32 
U Lagunda 35 86 7 59 0,34 0,29 
U Åsunda 43 93 106 115 0,37 0,26 
U Vaksala 36 84 1 21 0,42 0,27 
U länet 45 78 25 38 0,45 0,33 
V Skinnskatte-

berg 
47 71 0 41 3,21 0,42 

V Gamla  
Norberg 

47 47 44 46 3,73 0,50 

V Våla 53 48 13 11 3,73 0,46 
V Vagnsbro 46 35 36 23 0,87 0,53 
V Övertjurbo 43 44 18 38 1,13 0,50 
V Snevringe 91 64 100 134 0,48 0,43 
V Torstuna 53 60 13 35 0,90 0,42 
V Åkerbo 107 63 123 205 0,37 0,44 
V Norrbo 103 59 121 124 0,59 0,45 
V Simtuna 50 60 14 57 0,75 0,43 
V Yttertjurbo 107 71 70 117 0,27 0,39 
V Tuhundra 128 64 125 140 0,28 0,45 
V Siende 133 79 126 172 0,34 0,39 
V Hela länet 71 58 57 84 0,65 0,45 

Källor: Lindes och Palms databas 1810, SND 0910_005; FK 1858 (tjurar/oxar 1858 enligt 
proportion i Linde och Palms databas för 1810). Häraderna i respektive län ordnade efter sti-
gande åkerandel av total landareal, enligt EK 1864 (Uppsala län) respektive EK 1910 (Väst-
manlands län). Åkerarealer enligt tabell 14.6. 
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Tabell 14.1. Spannmålsskörden hos Erik Andersson i Medåker/Himmeta 1865-70. 
Tunnor. 

År Vete Råg Havre Korn Spannmål 
totalt 

Råg och havre 

1865 Ej uppg. 83 Ej uppg. Ej uppg.   
1866 Ej uppg. 58 83 Ej uppg.  141 
1867 3 25 103 8 139 128 
1868 5 60 56 1 122 116 
1869 7 110 94 3 214 204 
1870 10 78 130 8 226 208 

Källa: Erik Anderssons dagbok, SBD 167. 
 

 
Tabell 14.2. Pehr Janssons foderskörd 1796–1813 och fodertillgång vårar efter 
skördeår 1797–1814, ton hövärde.  

Skör-
deår 

Till-
gångsår 

Hö 
egen 
jord 

Hö 
inkl 
arr. 
jord 

Halm Hö+halm Drank Sjö-
foder 

Löv Nettoin-
köp av 
foder 

To-
tal 
till-
gång 

1796 1797 8,1 8,1 1,4 9,4 0,1 0,0 0,0 0,0 9,5 

1797 1798 7,8 7,8 1,1 9,0 0,1 1,2 0,0 0,0 9,0 

1798 1799 4,0 6,4 1,2 7,5 0,1 0,3 0,0 1,4 10,2 

1799 1800 8,3 8,3 1,6 9,9 0,1 1,3 0,0 1,2 10,6 

1800 1801 7,2 7,2 1,4 8,6 0,1 1,2 0,6 0,0 11,5 

1801 1802 6,4 6,4 1,5 7,9 0,1 2,3 0,0 0,3 9,2 

1802 1803 6,0 6,0 1,7 7,7 0,1 2,3 0,0 0,0 10,4 

1803 1804 4,8 4,8 1,4 6,2 0,1 2,0 0,0 0,5 9,1 

1804 1805 5,9 5,9 1,2 7,1 0,1 0,2 0,5 0,8 10,5 

1805 1806 8,3 8,3 1,4 9,6 0,1 1,5 0,0 0,9 10,8 

1806 1807 4,7 7,6 4,6 12,2 0,1 0,3 1,6 -0,9 14,4 

1807 1808 3,7 6,0 2,4 8,4 0,1 0,2 2,0 0,0 10,8 

1808 1809 3,8 3,8 2,2 6,0 0,1 1,2 0,8 1,3 8,3 

1809 1810 7,2 8,1 1,9 10,0 0,1 0,1 0,0 0,0 11,2 

1810 1811 6,4 6,4 1,8 8,2 0,1 0,1 0,0 0,2 8,6 

1811 1812 6,1 6,1 2,8 8,9 0,1 0,5 0,0 1,2 9,6 

1812 1813 4,6 4,6 1,9 6,5 0,1 0,0 0,3 0,4 7,6 

1813 1814 5,3 5,3 1,5 6,8 0,1 0,0 0,0 0,0 6,8 

Källor: Pehr Jansson (1968). Skattningar enligt texten. 
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Tabell 14.3. Olof Janssons i Kila inkomster från försäljning av spannmål 1820–
1837 (riksdaler löpande priser) samt mängd stångjärn respektive kor som 
spannmålsinkomsterna motsvarade. 

År Rdr för försåld 
spannmål 

Rdr för för-
såld ved 

Deciton stångjärn som 
spannmålsinkomsten mots-
varar 

Antal kor spannmåls-
inkomsten motsvarar 

1820 79,0 0,0 4,3 5,5 
1821 154,0 0,0 9,9 14,3 
1822 112,7 0,0 7,5 10,0 
1823 23,0 8,0 1,6 2,1 
1824 20,8 10,0 1,5 1,4 
1825 137,3 57,4 7,1 9,1 
1826 63,5 0,0 3,3 5,0 
1827 0,0 0,0 0,0 0,0 
1828 –  –  –  – 
1829 99,5 0,0 5,5 6,4 
1830 119,0 19,5 7,2 9,1 
1831 227,0 0,0 14,7 14,6 
1832 270,5 0,0 16,8 17,0 
1833 159,5 0,0 10,1 9,5 
1834 103,0 0,0 6,6 7,8 
1835 85,5 0,0 5,4 6,5 
1836 318,0 32,5 17,8 25,0 
1837 124,5 0,0 7,1 9,8 

Källor: Olof Janssons dagbok, SBD 70. Priser (Stockholm) från Jörberg (1972, 1), ss. 244, 574. 
 

Tabell 16.1. Genomsnittlig såtäthet, Uppsala och Västmanlands län 1858 och 1916. 
Hl per hektar. 

Län / år Såtäthet 
vete 

Såtäthet 
råg 

Såtäthet 
korn 

Såtäthet 
havre 

Såtäthet 
blandsäd 

Såtäthet 
ärter 

Såtäthet 
potatis 

Uppsala län 
1858 

2,40 2,82 3,45 4,18 3,86 2,82 23,55 

Uppsala län 
1916 

2,63 2,72 3,04 3,99 4,00 2,61 24,06 

Västman-
lands län 
1858 

2,34 2,59 3,26 4,20 3,82 2,54 21,05 

Västman-
lands län 
1916 

2,45 2,43 2,86 3,90 3,90 2,67 25,66 

Källor: FK 1858, SOS 1913-20. 
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